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ΟΙ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ*
(ΠΙΝ. 7-20)

Το χωριό ττης Επιδαύρου Λιμηράς Ά γ ι ο ς Νικόλαος, κοντά στή Βυζαντι
νή Μονεμβασία, χρωστά το ονομά του στην άσβεστωμένη εξωτερικά εκκλη
σία του Αγίου Νικολάου τοΰ Σχινέα, πού υψώνεται ανάμεσα στα σπίτια
τ ο υ 1 (Πίν. 7). Ναός τρουλλαΐος, σταυροειδής, δίστυλος ελλαδικού τύπου μέ
νάρθηκα, ήταν φαίνεται καθολικό Μονής, όπως υποδηλώνει ή Λιτή του
(Είκ. Ι ) 2 . Τα παράθυρα, τέσσερα στον όκτάπλευρο τροϋλλο, είναι μονόλοβα
και στα τύμπανα των κεραιών τοϋ σταυρού δίλοβα (Πίν. 7, Είκ. 2). Οί τρεις
αψίδες ημικυκλικές και ψηλές 3 . Το νάρθηκα στεγάζει ενιαία καμάρα και τή
μεταγενέστερη, νομίζω, Λιτή τρεις τυφλοί τροϋλλοι, ό μεσαίος ημισφαιρι
κός κι οί παράπλευροι «σκαφοειδείς ή μοναστηριακοί θόλοι» 4 κατά το εσω
τερικό σέ σχήμα τετράπλευρης πυραμίδας και εξωτερικά κωνικοί. Ά π ό το
βοριά τό μνημείο συνέχεται μέ τό νεώτερο παρεκκλήσι τοΟ 'Αγίου Χαρα
λάμπη.
Μέσα στο ναό τοϋ 'Αγίου Νικολάου τό Μάρτιο τοΰ 1782 έγινε ή εκλογή
* Ή μελέτη αποτελεί ανακοίνωση στο XV Διεθνές Βυζαντινολογικο Συνέδριο, πού έ
γινε στην 'Αθήνα άπό 5-11 Σεπτεμβρίου τοϋ 1976.
1. Τό ναό είχα επισημάνει και περιγράψει τό 1960 μαζί μέ τους Ταξιάρχες, τήν άλλη
βυζαντινή, μονοκάμαρη αυτή, εκκλησία τοϋ χωρίου. Για τή δεύτερη έκαμε ανακοίνωση
ή κ. 'Ελένη Γρηγοριάδου-Gabagnols στο Α' Διεθνές Συνέδριο Πελοποννησιακών Σπου
δών. Οί φωτογραφίες τοϋ 'Αγίου Νικολάου έγιναν άπό τον καλλιτέχνη φωτογράφο κ. Σπΰρο Μελετζή μέ δαπάνη τοϋ Έθνικοϋ 'Ιδρύματος Ερευνών.
2. Τα σχέδια οφείλονται στην αρχιτέκτονα δεσποινίδα Πόπη Θεοχαρίδου.
3. 'Οκταγωνικό τροϋλλο και ημικυκλικές αψίδες έχουν οί ναοί τής Λακωνίας: α) 'Ασω
μάτου Κίττας (10ου αϊ.), β) "Αϊ - Στρατηγού Μπουλαριών (11ου at.), γ)'Αγίου Σώζοντος
στο Γεράκι. Ή κ. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Αί διακοσμήσεις τών τρούλλων τής Ευαγγελιστρίας
καί τοϋ 'Αγίου Σώζοντος Γερακίου, ΑΕ 1971, Άρχαιολ. Χρονικά, 1 - 6, χρονολογεί έδώ
τις τοιχογραφίες τοϋ 'Αγίου Σώζοντος άπό τό 12ο ai.
4. Παραδείγματα μοναστηριακών θόλων, πού δέν είναι πολύ συνηθισμένοι σέ βυζαντι
νούς ναούς, βλ. στο ΑΒΜΕ τοΰ Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο υ , Η'(1955 - 56), 111-112. Τήν υπό
μνηση οφείλω στο φίλο συνάδελφο κ. Χ. Μπούρα. "Ας σημειωθεί πώς εξωτερικά απολή
γουν σέ τετράπλευρη πυραμίδα οί πύργοι τών δυο κωδωνοστασίων τοϋ ναοϋ de Dolna Kamenica (D. P a n a y o t o v a , Les portraits des donateurs de Dolna Kamenica (γ' δεκαε
τία τοϋ 14ου ai.), Sbornik 12 (1970), είκ. 1).
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ΕΙκ. 1. "Αγιος Νικόλαος 'Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας. Τομή κατά μήκος καΐ κάτοψη.
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του ιερομόναχου 'Ανθίμου σέ επίσκοπο Κυθήρων από τον Μονεμβασίας
5
'Ιγνάτιο «μετά των σύν αύτφ θεοφιλέστατων επισκόπων» .
Ό "Αγιος Νικόλαος έχει καταγραφές τις εσωτερικές του επιφάνειες άπό
βυζαντινές τοιχογραφίες, πού διατηρούνται κατά τό μεγαλύτερο μέρος των
σέ καλή σχετικά κατάσταση, είναι όμως ακαθάριστες και μερικές, όσες μά
λιστα υπήρχαν χαμηλά, κρύβονται ακόμη κάτω άπό μεταγενέστερο «γαλάχτισμα». Κτιτορική επιγραφή δέν διακρίνεται πουθενά. "Ετσι ούτε τό παρουσίασμα των τοιχογραφιών μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα, ούτε ή χρονο
λόγηση των είναι αμέτοχη κινδύνων.
Ά π ό τήν εικονογράφηση του νάρθηκα ξέφυγε τό άσβέστωμα τό κεφάλι
'Αγίας (Πίν. 8α), ίδιας τεχνικής και εποχής μέ τις πολλές άλλες παραστάσεις
τοΰ κυρίως ναοϋ. Στή Λιτή είναι σήμερα ορατός μόνον ό Παντοκράτορας τοϋ
μεσαίου τρούλλου (Πίν. 8β) αναγόμενος, νομίζω, σέ χρόνους λίγο μεταγενέ
στερους 6 .
Ό ναός είχε τοιχογραφηθεϊ δύο φορές. Στο δεύτερο στρώμα ανήκουν όλες
σχεδόν οί φαινόμενες τοιχογραφίες, για τις όποιες θα γίνει λόγος έδω. Κα
θώς τό κονίαμα τοΰ δεύτερου στρώματος έχει καταπέσει χαμηλά στο νότιο
τοίχο τοΰ ΔιακονικοΟ, φαίνεται ίεράρχης του πρώτου στρώματος, ίσως επι
σκευασμένος (Πίν. 9), πού μάλλον πρέπει να θεωρηθεί έργο των άρχων
τοϋ 13ου αίώνα 7 .
Ή εκκλησία έχει χτιστό τοιχογραφημένο τέμπλο. "Ιχνη τοϋ γραπτού δια
κόσμου του φαίνονται και στή δυτική πλευρά, πάνω άπό τό χαμηλότερο ξύ
λινο τέμπλο, πού προσκολλήθηκε στο αρχικό σέ νεώτερα χρόνια.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Ό διάκοσμος της εκκλησίας ώς προς τήν εικονογραφική διάταξη ακολου
θεί τον καθιερωμένο τύπο άπό τα μεσοβυζαντινά χρόνια. Στον τροϋλλο σώ-

5. Θ ε ο φ ί λ ο υ Σ ι μ ο π ο ύ λ ο υ , 'Ανάλεκτα έκ κωδίκων Σπάρτης καΐ Μονεμβασίας,
'Αθήναι 1970, 168.
6. Ή ταινία γύρω στον Παντοκράτορα έχει διάκοσμο μέ φυτικό σχέδιο. Τό ίδιο συμβαί
νει καΐ σέ ναούς τοϋ Που αι., όπως ή Ευαγγελίστρια Γερακίου καΐ ό Άγιος 'Ιερόθεος Με
γάρων (Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η , 6.ά. 1). Τό κόσμημα στην Ευαγγελίστρια είναι έλικόμορφο,
σχηματοποιημένο. Στή Λιτή τοϋ'Αγίου Νικολάου αποτελείται άπό κύκλους, πού περι
κλείουν κάτι σαν κεράσια. 'Ακόμη ό Παντοκράτορας έχει πλατύτερο πρόσωπο, στενότερα
και έπιμηκέστερα μάτια. Τό πλάσιμο τοΰ προσώπου καΐ τοΟ λαιμού —ή δήλωση τής ρί
ζας του θυμίζει τον Παντοκράτορα τής Χρυσαφίτισσας (1292)— οδηγεί προς τό τέλος
τοϋ 13ου αίώνα.
7. Τό πλάσιμο τοϋ προσώπου είναι πολύ πλουσιότερο — διακρίνονται 4 χρωματικοί τό-
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ζονται λείψανα τοδ Παντοκράτορα, πού περιβαλλόταν άπό προτομές μετω
πικών 'Αρχαγγέλων, εναλλασσόμενων μέ εξαπτέρνγα8 και χερονβίμ. Διακρί
νεται ακόμη ανάμεσα των ολόσωμος σεβίζων "Αγγελος καί, αν τά ϊχνη δέν
απατούν, προτομές του Προδρόμου καί τής Παναγίας9. Πιο κάτω, στο τύμ
πανο μεταξύ των παραθύρων, άνά τρεις, ολόσωμοι, δώδεκα συνολικά Προφήτες, κρατώντας μέ πλατιά χειρονομία ανοικτά ειλητάρια10. Άπο τους
Ευαγγελιστές τών σφαιρικών τριγώνων απόμεινε στο νότιο ανατολικό ο Ματ
θαίος11, όπως συνάγεται άπο τά γράμματα τοϋ ανοικτού Ευαγγελίου του
+ΒΗ\Β}Β] AO(C) | rENE\CEOC HCOV\ XPHCTOY[ΥΙΟΥ] \ AABIfAJ.
Ή αψίδα τοϋ ίεροϋ, έκτος τής ένθρονης Πλατυτέρας ανάμεσα σέ δυο 'Αρχαγ
γέλους μέ αυτοκρατορικό ένδυμα, έχει δυο επάλληλες ζώνες ιεραρχών, μετω
πικών επάνω καί σέ στάση τριών τετάρτων κάτω. Στη μέση τής επάνω ζώνης
εϊναι ζωγραφισμένη προτομή σέ υπερφυσικό μέγεθος τοϋ επώνυμου τής εκ
κλησίας αγίου Νικολάου, πού ευλογεί μέ το ενα χέρι καί μέ τό άλλο κρατεί
ανοικτό Ευαγγέλιο (Πίν. 10α). Ή παράσταση προδίδει συγκερασμό καί διερ
γασία του εικονογραφικού προγράμματος τών αψίδων μέ παράσταση τής
Πλατυτέρας, οπως καθιερώθηκε κατά τους χρόνους μετά την Εικονομαχία,
καί τοϋ προγράμματος τής αψίδας τών Μαρτυρίων μέ δεόμενο τον επώνυμο
Άγιο, προγράμματος πού επιβιώνει καί κατά τή μεσοβυζαντινή εποχή σέ
ναούς Ιδιαίτερα τής γειτονικής, απόμερης Μάνης 12 . Τις αψίδες τής Προθένοι— άπό ο,τι στους Ιεράρχες τοΟ δεύτερου στρώματος, ή μύτη διαφορετική, οί διεσταλμένες κόρες τών ματιών στρογγυλές, τά σχηματοποιημένα αυτιά άλλοιώτικα, το τρίχωμα
έχει κάποια πλαστικότητα, ό λαιμός φωτίζεται διαφορετικά, τό ώμοφόριο διασταυρώνεται
χαμηλότερα μπροστά στο στήθος.
8. Τά έξαπτέρυγα έχουν πολύ στενά φτερά.
9. Ή ίδια ζώνη υπάρχει καί στον τρούλλο τής Χρυσαφίτισσας. Λείπουν έκεΐ οί ολόσω
μες μορφές καί οί προτομές τών άλλων προσώπων είκονίζονται μέσα σέ κύκλους.
10. "Οπως στον τρούλλο τοΟ "Αϊ-Στράτηγου Μπουλαριών τοο δεύτερου μισού τής 12ης
εκατονταετηρίδας (Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η , Βυζαντινοί τοιχογραφίαι τής Μέσα Μάνης, έν
'Αθήναις 1964, πίν. 44β (τοο λοιπού Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Μάνη). Ή πτυχολογία δμως στον
"Αγιο Νικόλαος είναι σχηματική. Οί σκληρές πτυχές πέφτουν σχεδόν κατακόρυφες, πολ
λές, παράλληλες.
11. Τό τρίχωμα έχει μελανό, τά μαλλιά κοντά καί τό βραχύ γένι κωνικό μέ καμπύλες
πλευρές. Πάνω άπό τό κεφάλι του, άν τά ίχνη δέν απατούν, τό χέρι τοΰ Θεού πού ευλογεί,
οπως καί στό Ματθαίο τής Σπηλιάς Πεντέλης (1233/1234). Για τή λεπτομέρεια βλ. Ν τ.
Μ ο υ ρ ί κ η, Οί βυζαντινές τοιχογραφίες τών παρεκκλησίων τής Σπηλιάς Πεντέλης,
ΔΧΑΕ, περ. Δ', τόμος 7 (1973 - 1974), 101 (τοΰ λοιπού Μ ο υ ρ ί κ η, Πεντέλη). Στό έ
πιπλο τοΰ Ευαγγελιστή τοΰ 'Αγίου Νικολάου λευκό μελανοδοχείο μισογεμάτο μελάνι.
12. Βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η , Δεόμενοι "Αγιοι έπί τοΰ τεταρτοσφαιρίου άψΐδος εις εκ
κλησίας τής Μέσα Μάνης, AAA IV (1971), 232 - 239. "Αλλα παραδείγματα άπότά Κύθη
ρα βλ. στό άρθρο τής Μ υ ρ τ ώ ς Γ ε ω ρ γ ο π ο ύ λ ο υ - Μ ε λ α δ ί ν η , Ό ναός τοΰ
'Αγίου 'Ανδρέου εις Κύθηρα, AAA VIII (1975), 186 ύποσ. 14,
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σεως και τοΰ Διακονικοΰ διακοσμούν πάλι δυο ζώνες μετωπικών έδώ Ιεραρ
χών και το τεταρτοσφαίριό τους αντίστοιχα προτομές τοΰ Παλαιού τών Ή
13
μερων
(Πίν. ΙΟβ) και τοϋ Χρίστου «Έμανοήλ». Μεταξύ τών επισκόπων
τής επάνω σειράς στο κέντρο τής αψίδας τής Προθέσεως είναι ζωγραφισμέ
νο τό "Αγιο Μανδήλιο και κάτω άπ' αυτό το "Αγιο Κεράμιο, οπως μαρτυρούν
σωζόμενα ίχνη. Στους πλάγιους τοίχους τοΰ 'Ιερού κάτω άπο τή Μετάληψη
και Μετάδοση, ή Γέννηση της Παναγίας και τα Είσόδια. Τις κεραίες τοΰ
σταυρού και τα πλάγια διαμερίσματα τής εκκλησίας στολίζουν συνθέσεις
Μ
τοΰ Δωδεκάορτου. Σώζονται λείψανα τοΰ Ευαγγελισμού ,
της Γεννήσεως,
15
ίσως τής Βρεφοκτονίας , τής ' Υπαπαντής, ή Φυγή στην Αίγυπτο, ή Μετα
μόρφωση, ή "Εγερση τοϋ Λαζάρου (Πίν. 11α), ή Βαϊοφόρος, ό Νιπτήρας
(Πίν. 11 β), ό Μυστικός Δείπνος (Πίν. 12α), ή Προδοσία, υπολείμματα τής
Σταυρώσεως και τής Καθόδου στον "Αδη, ό Λίθος (Πίν. 12β), τό Χαϊρε «τές
Μηροφόρες» (Πίν. 13α), ή Ψηλάφηση τοϋ Θωμά, το Μεσοπεντήκοστο (Πίν.
16
13β), ό Χριστός ανάμεσα στους 'Αποστόλους , ή 'Ανάληψη (Πίν. 14α), ή Πεν
τηκοστή (Πίν. 14β), ή Κοίμηση (Πίν. 15), ίσως οί Τρεις Παίδες στην κάμινο
και χαμηλά, δυτικά τής νότιας θύρας ολόσωμοι, όρθιοι, ό άγιος Νικόλαος
δεόμενος προς τή Βρεφοκρατούσα. Πιο κάτω από τις συνθέσεις είκονίζονται στηθάρια 'Αγίων, χαμηλότερα ολόσωμες μορφές ή στους τοίχους τοΰ
ίεροΰ προτομές μετωπικών ιεραρχών και τέλος κοντά στο δάπεδο μίμηση
όρθομαρμαρώσεως. Οί παριστανόμενοι "Αγιοι είναι πολλοί. Ξεπερνούν ό13. Στό ανοικτά βιβλίο πού κρατεί με τό αριστερό χέρι είναι γραμμένο + ΕΓΟ ΗΜΗΝ
0(EO)C nPOTOC ΚΕ ΠΛΗΝ ΜΟΥ AAOC ΟΥΚ ÉCTHN OAOC.
14. Ψηλά στις δυτικές πλευρές τών διαχωριστικών τοίχων τοο ίεροΟ.
15. Ή παράσταση στολίζει μέρος τοο τύμπανου τής νότιας κεραίας. 'Αριστερά ζωγραφί
ζεται ένθρονος βασιλιάς μέ φωτοστέφανο, 6 Ηρώδης σύμφωνα μέ τήν επιγραφή, καΐ
πίσω του όρθιος ακόλουθος, πιθανώς ό «νοτάρις», κρατώντας δίστηλη πινακίδα. Στη
δεξιά στήλη διαβάζεται VE/BV/ΘΛΕ/ΕΜΑ/ΠΕΚ/ΤΗΝ. Δεξιότερα φαίνονται πολλά
ακόντια.
16. Ακριβέστερα «ή Ευλόγηση τών Αποστόλων» (Λουκ. κδ' 50). Ή κ. Βασιλάκη κατά
τό Ματθαίο κη' 19 αποκαλεί «πορευθέντες μαθητεύσατε» όμοια παράσταση στην "Ομορφη
Εκκλησιά. Βλ. ' Α γ ά π η ς Β α σ ι λ ά κ η - Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Οί τοιχογραφίες τής
"Ομορφης 'Εκκλησιάς στην'Αθήνα, 'Αθήνα 1971, 65-66. Μικρογραφία μέ τό Ιδιο θέ
μα στον κώδικα 587 τής Μονής Διονυσίου τοο έτους 1059 (Οί Θησαυροί τοΟ 'Αγίου "Ο
ρους, τόμος Α', ('Αθήναι 1973), είκ. 199). Ό τ ι στό χειρόγραφο είκονίζεται εμφάνιση μετά
ιήν 'Ανάσταση μαρτυρούν καί οί τύποι τών ήλων στις παλάμες τοΟ Σωτήρα, ό οποίος τΙς
δείχνει. Στην τοιχογραφία ευλογεί μέ τα δυο χέρια. Είναι γνωστή ή απεικόνιση τής εύλογήσεως στην Toqale Kilisse, G u i l . d e J e r p h a n i o n , Les églises rupestres de Cappadoce, Texte I, Paris 1925, 350 καί πίν. 80.
Τό θέμα είναι αγαπητό στις εκκλησίες τής δυτ. Κρήτης, βλ. Κ. Λ α σ σ ι θ ι ω τ ά κ η,
Εκκλησίες τής Δυτικής Κρήτης, Κρητ. Χρονικά 22 (1970), 360 - 361 πίν. ΡΗ' είκ. 333,
Κρητ. Χρον. 23 (1971), 110, πίν, Λ Γ είκ. 425, σ. 122, πίν. MÇ είκ. 453.
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Οί αριθμοί δείχνουν τή θέση των παραστάσεων στο ναό:
1. Παντοκράτορας
2. Προτομή Θεοτόκου
3. Προτομή Προδρόμου
4. "Αγγελος σεβίζων
5. ΧερουβΙμ
6. Προτομή 'Αρχαγγέλου
7. Έξαπτέρυγο
8. Προφήτες
9. Εύαγγελ. Ματθαίος
10. Πλατυτέρα
10α, β. 'Αρχάγγελοι
11. Προτομή Άγ. Νικο
λάου
12. 'Ιεράρχες μετωπικοί
13. 'Ιεράρχες σέ στάση 3/4
14. Μετάδοση
15. Μετάληψη
16. Γέννηση Θεοτόκου
17. Είσόδια
18. Παλαιός των Ήμερων
19. 'Εμμανουήλ
20. Μανδήλιο
21. Κεράμιο
22. 23. 'Ιεράρχες μετωπικοί
24. Ευαγγελισμός
25. Γέννηση
26. Βρεφοκτονία
27. 'Υπαπαντή
28. Φυγή στην Αίγυπτο
29. Μεταμόρφωση
30. "Εγερση Λαζάρου
31. Βαϊοφόρος
32. Νιπτήρας
33. Μυστικός Δείπνος
34. Προδοσία
35. Σταύρωση
36. Κάθοδος στον "Αδη
37. Λίθος

38. Τό Χαίρε
«τές Μηροφόρες»
39. Ψηλάφηση
40. Μεσοπεντήκοστο
41. Ή ευλόγηση τών Μα
θητών
42. 'Ανάληψη
43. Πεντηκοστή
43α. Λαοί
43β. Φυλαί, γλωσσαι
44. Κοίμηση
44α. Άγιος Κήρυκος
44β. 'Ολόσωμος "Αγιος
45. Τρείς Παίδες στην Κάμινο
46. Λέων Ρώμης
46α. Έπιφάνιος
46β. «Θεοφάνηος»
47. Παρθένιος
47α. Σπυρίδων
47β. Βαγδέντιος
48. Τιμόθεος
48α. Τίτος
49. Ευστάθιος, Ιεράρχης
49α. Θεόπεμπτος
50. Λαυρέντιος
51. Δαμιανός
51α. Κοσμάς «ή έξ Άραμβήας»
52. 'Ιεράρχης
53. Διάκονος
53 α. Διάκονος
54. Τρεϊς "Αγιοι σέ προ
τομή
54α. Τρεις "Αγιοι σέ προ
τομή
54β. Τρείς "Αγιοι σέ προ
τομή

54γ. Τρεις "Αγιοι σέ προ
τομή
55. "Αγιος «Σήδερος»
56. "Αγιος Μηνάς
57. «"Αγιος Ρομανός ό επί
τήν Σκλέπαν»
58. Πέντε εγκόλπια Μαρ
τύρων (Αυξέντιος, Μαρδάριος κλπ.)
58α. Πέντε εγκόλπια 'Α
γίων
59. Σωφρόνιος
59α. «Σιμεόν πατριάρχης
Ήερουσολύμον»
59β. Γερμανός
60. Παντελεήμων
61. Διάκονος
62. Διάκονος "Ισαυρος
63. 'Ιεράρχης Μεθόδιος
64. Στέφανος
65. Εύπλος
66. 'Ιεράρχης
67. Στυλίτης
68. Τέσσερις ολόσωμοι
στρατιωτικοί "Αγιοι
69. 'Ομοίως (μεταξύ των οί
Νικήτας, Προκόπιος,
Νέστωρ)
70. 'Αλέξιος άνθρωπος του
ΘεοΟ
71. Παύλος
72. Πέτρος
73. Κωνσταντίνος και 'Ε
λένη
74. "Αγιος Νικόλαος και
Βρεφοκρατούσα
75. 'Αγία
76. Παντοκράτορας

πωσδήποτε τους 50. Μεταξύ των οί ίσαπόστολοι Κωνσταντίνος και Ελένη 17,
17. Ό "Αγιος Κωνσταντίνος φορεί τό στέμμα τών Κομνηνών, τό «ημισφαιρικό καμελαύκίον» (L. H a d e r m a n n - M i s g u i c h , Kurbinovo, Ι, Bruxelles 1975, 166. Στο έξης:
M i s g u i c h, Kurbinovo, Ι) και ή 'Αγία'Ελένη στέμμα ψηλό, μορφής παραλληλογράμμου.
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οί Ιεράρχες Τίτος (Πίν. 16α), 'Ανδρέας και Μύρων18 — οί δυο τελευταίοι εί
ναι μάλλον οί επίσκοποι Κρήτης — Λέων ό Ρώμης, Συμεών «Ήερουσολύμον»19, «Θεοφάνηος», Βαγδέντιος, Πορφύριος, «Θεόπεπτος» (Πίν. 16β), Πέ
τρος ό "Αργούς, «Φουκάς», οί διάκονοι Λαυρέντιος, «"Ησαυρος», οί μάρτυ
ρες «Νηκύτας»20, «Σήδερος» °, Ρωμανός «ό έπί τήν Σκλέπαν», Κοσμάς και
«Δαμηανος ή έξ Αραμβήας»23. Ή απεικόνιση αγίων της Κρήτης προδίδει
τήν επαφή της περιοχής με τή μεγαλόνησο. Ό ζωγράφος είναι φανερό πώς
δέν ξέρει πολλά γράμματα και χρησιμοποιεί ονόματα, όπως άκούονταν στή
γλώσσα των απαίδευτων. Τήν ακριβέστερη θέση κάθε παραστάσεως δείχνει
τό παρατιθέμενο σχέδιο (Είκ. 2).
Στον Άγιο Νικόλαο λοιπόν ό κύκλος των Παθών έχει πλουτισθεί μέ τις
παραστάσεις τοϋ Νιπτήρα, τοΟ Μυστικού Δείπνου και τής Προδοσίας και
ό κύκλος τής 'Αναστάσεως μέ τις σκηνές του Λίθου, του Χαίρε, τής Ψηλαφήσεως. Καθώς δέ έχει παρατηρηθεί, ή ευρεία ανάπτυξη αυτών τών κύκλων
γίνεται τό 13ο αΐώνα23.
Οί δυο σειρές ίεραρχών στίς αψίδες τοδ 'Αγίου Νικολάου ίσως οφείλονται
και στο ΰ'ψος τών μερών αυτών τής εκκλησίας. Πάντως σέ ρωσικούς ναούς
τοδ 12ου αιώνα, οπως τοϋ Πσκόφ και τής Νερεντίτσα ·*, ή μεσαία ψηλή αψί
δα εικονογραφείται μέ δυό σειρές μετωπικών ίεραρχών. Ό Παλαιός τών 'Η
μερών διακοσμεί τό τεταρτοσφαίριο τής αψίδας τοδ Διακονικοδ δυό ναών
18. Το Μύρωνα Κρήτης θυμάμαι στην ομώνυμη εκκλησία τής επαρχίας Βοιών, κοντά
στό Μαλέα καί στον "Αγιο Βλάσιο τών Φριλιγγιάνικων Κυθήρων (Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ,
Βυζαντινόν και Χριστιανικον Μουσεΐον, ΑΔ 21 (1966), Χρονικά, πίν. 22α).
19. Μεταξύ τοϋ Συμεών καί τοΟ Γερμανού (στο β. τοίχο τής Προθέσεως) χάραγμα
+ μνησθητ(ι) Κ(ύρί)ε τ(ήν) ν>υχ(ήν) του / <5(ούλου); σου /ω(άννου) ιερεος... / ... αντοϋ.
20. Ό Άγιος Νικήτας τιμάται καί σήμερα στή Μάνη, δπως μαρτυρεί καί ό ομώνυμος
νεώτερος ναός στό χωριό Δρος. Ήταν αγαπητός στην περιοχή, καθώς καί στην Καππαδο
κία, βλ. Ν. Γ κ ι ο λ έ, "Ο ναός τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου τού Θεολόγου Γαρδενίτσας Μέσα
Μάνης, Λακων. Σπουδαΐ 3 (1978), 65.
21. 'Ερειπωμένος μικρός ναός τού Άί-Σίδερου ( = 'Αγίου Ισιδώρου) σώζεται στή Μάνη
μεταξύ Μουδανίστικων καί Μαράθου.
22. Οί έξ 'Αραβίας αποτελούν τήν τρίτη δυάδα τών 'Αγίων 'Αναργύρων, πού γιορτάζε
ται στις 17 τοΟ 'Οκτώβρη. Βλ. Ά . Ξ υ γ γ ό π ο υ λ ο, Τά μνημεία τών Σερβίων, 'Αθήναι
1957, ύποσ. τής σ. 72.
23. S u ζ y D u f r e n n e , L'enrichissement du programme iconographique dans les
églises byzantines du XIIIe siècle, L'Art byzantin du XIIIe siècle, Symposium de Sopocani,
1965, Beograd 1967, 42.
24. Βλ. Β. Λ α ζ ά ρ ε φ, Δρεβνερούσκιε Μοζαΐκι Φρέσκι, Μόσχα 1973 (ρωσ.), είκ. 189
καί 243. 'Αργότερα, τ ό π ρ ώ τ ο τ έ τ α ρ τ ο τοΟ 14ου αίώνα, έχομε καί στή μεσαία ψη
λή αψίδα τής 'Οδηγήτριας τού Μυστρα δυό σειρές ίεραρχών σέ στάση όμως 3/4 (S. D u 
f r e n n e , Les programmes iconographiques des églises byzantines de Mistra, Paris 1970,
είκ. 13 καί σ. 11).
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τοδ πρώτου μισοο τοδ Που αΙώνα, τής Κάτω Παναγιάς "Αρτας και τοδ 'Α
γίου Νικολάου τής Ροδιάς 2 5 κι ακόμη το Διακονικό τής Moraca 2 6 (1252).
Τή Μετάδοση και Μετάληψη συναντούμε στους πλάγιους τοίχους τοϋ ίεροΟ
έκτος άλλων ναών στον Άϊ-Στράτηγο Μπουλαριών Μάνης 2 7 , στον "Αγιο
Νικόλαο τής Ροδιάς "Αρτας Μ , στους 'Αγίους 'Αποστόλους τοδ Π έ τ ς 2 9 (γύ
ρω στο 1250), στη Χρυσαφίτισσα Λακεδαίμονος 3 0 , στην "Ομορφη 'Εκ
κλησιά 'Αθηνών 3 1 .
Τό Γενέσιο τής Παναγίας και τα Είσόδια είκονίζονται στην 'Αγία Σοφία
Άχρίδας αντίστοιχα στο νότιο και βόρειο τοίχο τοΰ κυρίως ναοϋ 3 2 , στην
'Αγία Σοφία Κιέβου τα Είσόδια άπαντοδν στο Διακονικό w , στο Nerezi και
οί δυο παραστάσεις στολίζουν τό δυτικό τοίχο τή ς εκκλησίας 3 4 , οπως και
στον "Αγιο Πέτρο των Καλυβιών τοδ Κουβαρά. 'Ακόμη και στο Ά ρ ί λ γ ι ε 3 5
βρίσκομε τις παραστάσεις στο νότιο τοίχο τοδ νδ. και στο βόρειο τοδ βδ.
πλαγίου διαμερίσματος. Στους 'Αγίους Θεοδώρους τής Λακωνικής Τρύπης
(τέλος 13ου al.) τα Είσόδια διακοσμοδν τό νότιο τοίχο τοδ Ί ε ρ ο δ 3 6 .

25. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ΑΒΜΕ, Β' (1936), 141. Γιά τή χρονολόγηση άπό το α' μισό τού
13ου αϊ. Βλ. M a n . C h a t z i d a k i s , Aspects de la peinture murale du XIIIe s. en Grèce,
L'art byzantin du XIIIesiècle, Symposium de Sopocani, Beograd 1967,σ. 61 . Ό V. J. D j ur i c, La peinture murale byzantine. XIIe et XIIIe siècles στα Rapports et co-rapports τοδ
XVe Congrès International d' Études byzantines, Athènes, 1976, 65 νομίζει πώς oi τοι
χογραφίες τής Κάτω Παναγιάς χρονολογούνται μετά τά μέσα τοΟ 13ου αϊ.
26. Sbornik 5 (1958), εΙκόνα μετά τή σ. 172.
27. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Μάνη, 26, 27.
28. Ά . ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , ε.ά. 139.
29. R i e h . H a m a n n - M a c L e a n und H o r s t H a l l e n s l e b e n , Die Mo
numentalmalerei in Serbien und Makedonien von 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert,
Giessen 1963, Πίνακες 14, 15 καΐ εικόνες 108, 114.
30. Φωτογραφία τής Μεταδόσεως βλ. στή σ. 420 είκ. 133 τοο βιβλίου 'Εκκλησιαστι
κοί σελίδες Λακωνίας,'Αθήναι 1939, τοο τότε'Αρχιμ. Μ ε λ ε τ ί ο υ Γ α λ α ν ο π ο ύ λ ο υ .
3 1 . ' Α γ ά π η Β α σ ι λ ά κ η - Κ α ρ α κ α τ σ ά ν η , Οί τοιχογραφίες τής "Ομορφης
'Εκκλησιάς στην'Αθήνα,'Αθήνα 1971, 11.
32. H a m a n n - H a l l e n s l e b e n , Ε.ά. πίνακες 2 και 3.
33. V. L a z a r e ν, Old Russian Murals and Mosaics, Phaidon, London 1966, είκ. 34.
Τό Γενέσιο είκονίζεται στο Διακονικό τής Χρυσαφίτισσας. Στο Σωτήρα τής Γαρδενίτσας
Γενέσιο καΐ Είσόδια στολίζουν τήν καμάρα τής Προθέσεως (Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Μάνη,
71 6ποσ.).
34. H a m a n n - H a l l e n s l e b e n , S.a. πίνακες 6, 7.
35. Ο ί ί δ ι ο ι , Ε.ά. πίνακες 18, 19.
36. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Ό ναός των αγίων Θεοδώρων τής Λακωνικής Τρύπης, ΕΕΒΣ
25 (1955), σχ. σ. 52 καί σ. 70. Στην Ιδια θέση θά συναντήσομε τήν παράσταση αρκετά αρ
γότερα καΐ στό ναό τοϋ 'Αγίου Γεωργίου Άρτου Ρεθύμνης (Κρητ. Χρον. 11 (1957), 73).
Στον "Αγιο Νικόλαο τής Ροδιάς (Ά. ' Ο ρ λ ά ν δ ο ς , 6.ά. 140) τά Είσόδια παίρνουν
θέση στην κόγχη τής Προθέσεως.
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Ώς προς τήν απεικόνιση τοϋ 'Αγίου Κεραμίου κάτω άπό το "Αγιο Μανδήλιο στή μέση της κόγχης της Προθέσεως δέ θυμάμαι άλλο παράδειγμα. Στην
'Αγία Σοφία Άχρίδας ζωγραφίζεται ίσως τό Μανδήλιο στή μέση της αψί
δας τοϋ Διακονικού κάτω άπό τό παράθυρο 37 . Τό "Αγιο Μανδήλιο, απόδει
ξη της ένσαρκώσεως του Λόγου και σύμβολο της Θ. Ευχαριστίας, ζωγρα
φίζεται άπό τον 11ο και τό 12ο αιώνα στο Διακονικό ναών τοϋ Guereme38
και γύρω στο 1265 πάνω άπό τήν είσοδο της Προθέσεως της Σοπότσανη39.
Ή σκηνή τής Πεντηκοστής απλώνεται κι έδώ όπως στην Palatina40 (τό
12ο αιώνα) στην καμάρα τοϋ Διακονικοΰ41 και ή Κοίμηση στο τύμπανο τής
β. κεραίας, δπως στον "Αγιο Νικόλαο τής Ροδιάς 42 και στον "Αγιο Πέτρο
Καστανέας (13ου αιώνα) τής Μεσσηνιακής Μάνης. Τή συγγενική προς τό
Μεσοπεντήκοστο παράσταση τοϋ Χρίστου δωδεκάχρονου στο ναό συναν
τούμε στο Διακονικό τής Κάτω Παναγιάς "Άρτας.

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Οί Άγγελοι πού πλαισιώνουν τήν Πλατυτέρα φορούν αυτοκρατορικό έν
δυμα, όπως συνηθίζεται κατά τό τέλος τοϋ 12ου και τις αρχές τοϋ Που αί. 4 3 .
Ό θρόνος τής Βρεφοκρατούσας θυμίζει τό θρόνο άπό τήν ίδια παράσταση
στην Παναγία των Λαγουδέρων Κύπρου44. Και τό σχήμα τοϋ προσώπου τής
Θεοτόκου μοιάζει, άν και λεπτότερο στον Άγιο Νικόλαο. Τό "Αγιο Μανδή37. H a m a n n - H a l l e n s l e b e n , 6.ά. πίνακες 1 καΐ 4.
38. T h e o d o r a I l i o p o u l o u - R o g a n , Certains aspects de l'art byzantin dans
le Magne, L'information d'Histoire de l'Art 13 (1968), 104.
39. A. G r a b a r, La Sainte Face de Laon, le Mandylion dans l'art orthodoxe, Seminarium Kondakovianum, Prague 1931, 29.
Κατά τήν κ. Θεοδώρα Ηλιοπούλου - Ρογκάν, ε.ά. «les Balkans, n'adopteront la représentation de la Sainte Face dans le sanctuaire, qu'au cours du XIVe siècle; sur ce point,
l'église de Sopocani (XIIIe siècle), où l'on voit la Sainte Face représentée juste au dessus de
la «prothèse», constitue une exception. "Ομως τό "Αγιο Μανδήλιο είκονίζεται στο τύμπα
νο τοϋ άνατολ. τοίχου πάνω άπό τήν αψίδα τοβ 'Αγίου Γεωργίου Σκλαβοπούλας Σελίνου
το 1290/91 (ΑΔ 21 (1966) Χρονικά Β1, σ. 32), τοδ Άγιου Δημητρίου Κέριας Μάνης, του
Αγίου Νικολάου τής Κωμιακής Νάξου.
40. O t t o D e m u s , The Mosaics of Norman Sicily, London (1949), 40 - 41, είκόνα
15.
41. Στον Άγιο Νικόλαο Ροδιάς σκεπάζει τήν καμάρα τής Προθέσεως (Ά. ' Ο ρ λ ά ν 
δ ο ς , ΑΒΜΕ, 6.ά. 141), όπως καί στον "Αγιο Πέτρο Καστανέας Μάνης.
42. Ό ί δ ι ο ς, ε\ά. 143.
43. Μ ί s g u i c h, Kurbinovo, I, 63.
44. A. and J. S t y l i a n o u , The painted churches of Cyprus, Cyprus (1964), εικόνα
36.
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λιο στην Πρόθεση τοΰ ναοΰ εικονίζεται σε σχήμα αναρτήσεως. Τό παλιότε
ρο γνωστό παράδειγμα απεικονίσεως του αναρτημένου σώζεται κατά τον
Grabar στή Σοπότσανη (γύρω τό 1265)45. Ή δ η όμως χαλαρό κι όχι τεντωμέ
νο τό συναντούμε στην Επισκοπή Μάνης, πού νομίζω πώς ανάγεται στό
τέλος τοΟ 12ου αϊ. 4 6 . 'Ιδιομορφίες της παραστάσεως τοΰ 'Αγίου Νικολάου
αποτελούν τό σχήμα τοΰ υφάσματος, πού ακολουθεί τό φωτοστέφανο τοΰ
Χρίστου, και ό τρόπος αναρτήσεως του από την άνω πλευρά ολόκληρη, σαν
από σύρμα. Στή «Φυγή εις Α'ίγυπτον» αξιοπρόσεκτα οΐ κυκλικοί πύργοι της
πόλεως 4 7 και ή ξύλινη της θύρα. Τής συνοδείας προηγείται ό 'Ιάκωβος, σύμ
φωνα μέ τήν καππαδοκική παράδοση, πού άπαντα και στό Ψαλτήρι Χλουντώφ 4 8 , οδηγούμενος άπό "Αγγελο. Ή Παναγία μέ λιθοκόσμητη μαντήλα ε
πάνω στό μαφόρι, όπως και σέ άλλα μνημεία τοΰ βυζ. χώρου και τής Λακω
νίας 4 9 , αναγόμενα στό 13ο ή 14ο αι., τείνει τα χέρια προς τό Χριστό, καθι
σμένο στους ώμους τοΰ 'Ιωσήφ, πού ακολουθεί.
Ή δόξα τοΰ Χρίστου τής Μεταμορφώσεως είναι στρογγυλή μέ δέκα εξι
ακτίνες. 'Αριστερά ό προφήτης 'Ηλίας και δεξιά ό Μωϋσής, εξω άπό τή δόξα.
Ό π ω ς στον "Αγιο Νικόλαο, κυκλική είναι ή δόξα τοΰ Χρίστου τής Μετα
μορφώσεως και σέ άλλες τοιχογραφίες αναγόμενες στό τέλος τοΰ 12ου αί. 5 0 .
45. Α. G r a b a r , La Sainte Face de Laon, 17.
46. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Μάνη, πίν. 65 και σ. 88.
47. "Η απεικόνιση τής πόλεως θυμίζει σπάραγμα τοϋ χειρογρ. 14 του Παναγίου Τάφου,
πού εικονίζει επίσης τή Φυγή στην Αίγυπτο, V. L a r a r e v , Storia della pittura bizanti
na, (Torino 1967), είκ. 203.
48. G. M i l l e t , Recherches sur l'iconographie de l'évangile, deuxième édition, Paris
1960, 155, 157.
49. "H κ. Ντ. Μουρίκη σχολιάζουσα τήν παράσταση Ευαγγελισμού στή Σπηλιά Πεντέ
λης παραθέτει παράδειγμα τής Παναγίας μέ μαντήλα, έκτος τής Φυγής τοϋ 'Αγίου Νικο
λάου, τα Είσόδια τοϋ 'Αγίου 'Αθανασίου στό Γεράκι (ΔΧΑΕ, περίοδ. Δ', τόμος 7 (1973 1974), 92, ύποσ. 33). Σ' αυτά ας προστεθεί ή ανέκδοτη τοιχογραφία τής Παναγίας τοϋ Ευαγ
γελισμού στον άν. τοίχο πάνω άπό τήν αψίδα τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Κέριας Μάνης. 'Ε
κτός αυτών μαντήλα φορεί ή μικρή Παναγία στα χέρια τής 'Αγίας "Αννας σέ τοιχογραφία
τής Στουντένιτσα ( R i e h . H a m a n n - M a c L e a n - Η . H a l l e n s l e b e n , Die Mo
numentalmalerei, είκ. 272) και ή Βρεφοκρατούσα δίπτυχου τοϋ Σινά ( K u r t W e i t z m a n n, Icon painting in the Crusader Kingdom, DOP 20 (1966), είκ. 34. Χαρακτηριστικά
ό Weitzmann παρατηρεί, σ. 67: One of its chief characteristics is the patterned veil over the
paenula of the Virgin). 'Οφείλεται άραγε ή λεπτομέρεια σέ ιταλική επίδραση; Μαντήλα
πάντως φορεί ή ένθρονη Παναγία τοΰ Guido da Siena (1221), E m i li ο C e c c h i ,
Trecentisti Senesi, Milano (1948), είκ. 4 καί σ. 11 και αργότερα ή Santa Maria dei Servi
τοϋ Orvieto (γύρω στα 1270), J a m e s Η. S t u b b l e b i n e , Byzantine influence in
thirteenth-century Italian panel Painting, DOP 20 (1966), είκ. 13.
50. Όπως στους 'Αγίους 'Αναργύρους τής Καστοριάς, στό Kurbinovo, στο σπηλαιώδη
ναό Yediler τοϋ Λάτμου, M i s g u i c h, Kurbinovo, I, 144. Ή ί δ ι α , νομίζει σπάνια τή
λύση τής κυκλικής δόξας καί τής απεικονίσεως τών Προφητών έξω άπό αυτήν.
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'Αξιοπρόσεκτο ότι ή δόξα στον "Αγιο Νικόλαο, απολήγει σέ φεστόνι 5 1 .
Ή "Εγερση τον Λαζάρου (Πίν. 12α) είναι πολυπρόσωπη. Το Χριστό μέ το
ανάλαφρο βάδισμα και τή σβέλτα σιλουέτα ακολουθούν ε'ξι Μαθητές, όπως
σέ μνημεία τοο 12ου κι υστέρα τοο Που αιώνα 5 2 . Οί δυο αδελφές είναι όμοια
γονατισμένες κι ό Λάζαρος φορεί πάνω άπό τα σάβανα είδος κοντής όλοκόσμητης χλαμύδας πού σκεπάζει και το κεφάλι 5 3 . "Η κ. Marina Sacopoulo
παρατηρεί ότι il paraît bien être un attribut spécifique de l'iconographie des
Comnènes 54 . Και πιο πάνω οτι rien n'est plus naturel que de songer à une
parure portée à Byzance dans la vie courante des hautes classes ou réservée
à la dernière toilette d'un défunt. "Ομως ή δεσποινίς Βικ. Κέπετζη στην ανα
κοίνωση της στο XV Διεθνές Βυζ. Συνέδριο μέ το θέμα «A propos du rouleau
liturgique 2759 de la Bibl. Nationale d'Athènes» έδειξε μικρογραφία τοο fol.
193v άπό το Vat. gr. 752 (τέλους του 1 Ιου αιώνος;), πού εικονίζει νεοφώτιστους
ντυμένους ομοια χλαμύδα. Φαίνεται λοιπόν οτι ή χρήση της άπό τους νεο
φώτιστους έπεξετάθηκε και στο Λάζαρο 5 5 . Κατά παράδοξο τρόπο στον "Α
γιο Νικόλαο τα πόδια τοΟ Λαζάρου ζωγραφίζονται μπροστά άπό τήν αίρόμενη πλάκα του τάφου. Μεταξύ τών λόφων τοο βάθους μέ τις απότομα καμ
πύλες πλευρές προβάλλουν άπό τή μέση και πάνω τρεις 'Ιουδαίοι, «Διμος
Εβρέον έχπλαγέντες». Ό πρώτος πρεσβύτης κοιτάζει τό Λάζαρο κι εκφρά
ζει τήν έκπληξη του υψώνοντας τα χέρια, όπως στους 'Αγίους 'Αναργύ
ρους Καστοριάς 5 6 , ένώ ό δεύτερος αγκαλιάζει μέ αφύσικη χειρονομία τό
βράχο.
"Η Βαϊοφόρος διαρθρώνεται σέ τρία επίπεδα. Τό πρώτο αποτελεί ζωφόρος
51. Καί στο ναό τοο Σωτήρα (13ου αί.) στο συνοικισμό Καλόπυργος τοΟ χωριοΟ ΔρΟ
τής Μάνης τήν ελλειπτική δόξα τής Μεταμορφώσεως περιβάλλει πλατιά ταινία πλαισιω
μένη άπό φεστόνι. Και εκεί ot προφήτες είκονίζονται 6ξω τής δόξας (βλ. Ν. Δ ρ α ν δ άκ η ν, Έρευναι εις τήν Μάνην, ΠΑΕ 1975 Α, 190 καί πίν. 172α).
52. G. M i l l e t , Recherches, 237.
53. Τό ίδιο παρατηρείται και στην "Εγερση τοο Λαζάρου των ναών Άί-Στράτηγου
Μπουλαριών καί 'Αγίου Πέτρου Γαρδενίτσας Μάνης, Ταξιαρχών 'Αγίου Νικολάου
Μονεμβασίας καί 'Αγίου 'Ιωάννη στο Εύπάλιο Δωρίδας. Στή σκηνή τών Ταξιαρχών τοο
'Αγίου Νικολάου άκολουθοΟν τό Χριστό επίσης 6ξι 'Απόστολοι. Ή εύθυτενής μορφή Του
μοιάζει μέ απεικονίσεις του κατά τό 12ο αίώνα. Κι ό αμέσως οπίσω του ωραίος, αγένειος
'Απόστολος θυμίζει μορφές τής Ευαγγελίστριας στό Γεράκι. Ό Λάζαρος εικονίζεται με
τωπικός μέ μικρό επίσης μουστάκι. "Ομοια κρατεί τήν πλάκα, άλλα πιό επιδέξια, ό αγέ
νειος υπηρέτης, πού έχει τα ίδια χαρακτηριστικά μέ τον αγένειο 'Εβραίο τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου, ό οποίος προβάλλει πρώτος αριστερά τοϋ τάφου. "Ομοια είναι γονατισμένες καί
οί δυό αδελφές τοο Λαζάρου.
54. M a r i n a S a c o p o u l o , Asinou en 1106, Bruxelles 1966, 26.
55. Τό βάπτισμα άλλωστε συνδέεται μέ τό θάνατο καί τήν ανάσταση στην προς Ρωμαί
ους 'Επιστολή τοο Παύλου ΣΤ', 3-6.
56. Σ. Π ε λ ε κ α ν ί δ ο υ, Καστοριά, Θεσσαλονίκη 1953, πίν. 19α.
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άπο 5 παιδιά 5 7 . Τα ακραία στρώνουν τα άκαμπτα σαν σκιάχτρα φορέματα
τους, και τα άλλα βγάζουν άπ' τα πόδια τους αγκάθια, το ενα μόνο του, κα
θισμένο, και τό άλλο μέ τη βοήθεια πέμπτου παιδιού, πού σκύβει πίσω του.
Το τελευταίο ζευγάρι άπαντα απαράλλακτο και σέ άλλο ναό της Λακωνίας,
τον "Αγιο Δημήτριο Κροκεών (1286). Έχομε λοιπόν έδώ καί τους δυο τρό
πους απεικονίσεως του spinano, θέματος, πού απασχόλησε ιδιαίτερα τή
συνάδελφο κ. Μουρίκη 5 8 . Στο δεύτερο επίπεδο τέσσερις λόφοι, σέ σχήμα
ό καθένας μισού αύγοϋ. Ό Χριστός κάθεται σχεδόν μετωπικός σέ λευκόφαιο
ήμίονο, στρέφοντας, δπως στο Kurbinovo 5 9 , πίσω τήν κεφαλή προς τους
'Αποστόλους, τουλάχιστο τρεις. Πίσω άπό τους λόφους, δεξιά ή πυργόμορφη 'Ιερουσαλήμ μέ πυκνότατο όμιλο Εβραίων μπροστά της. Μέσα στο τεί
χος διακρίνεται ή βαθμιδωτή ροτόντα του Πανάγιου Τάφου.
Στο Νιπτήρα (Πίν. 11 β) ό Χριστός ζωσμένος πλουμιστή ποδιά ζωγραφίζε
ται δεξιά. Σκύβοντας χωρίς να εγγίζει τα πόδια τού 'Απόστολου ευλογεί μέ
τό ενα χέρι τή συγκατάθεση τού Πέτρου κι απλώνει τό άλλο προς τή λεκά
νη, μέσα στην οποία βρίσκεται τό ενα πόδι τού Μαθητή, ένώ τό άλλο κρέ
μεται εξω, όπως ήδη στο Ψαλτήρι Χλουντώφ 6 0 καί αργότερα στο χειρόγρα
φο Harley 1810 61 . Καί στην τελευταία μικρογραφία ό γιος τοϋ Ίωνδ κάθε
ται σέ ιδιαίτερη έδρα. "Ομοιες είναι καί στις δυο σκηνές τών χειρογράφων
ή στάση καί οί χειρονομίες του.
Ό Μυστικός Δείπνος (Πίν. 12α) ακολουθεί τό βυζαντινό τύπο. Ό 'Ιού
δας, ό μόνος πού παριστάνεται κατά κρόταφο, «βάπτειέν τώ τριβλίω τήν
χείρα» καί ακριβέστερα μέ πολύ ρεαλισμό αδράχνει τό ψάρι, όπως καί στο
Δείπνο τού 'Αγίου Δημητρίου Κροκεών (1286). 'Ασυνήθιστη για τήν εποχή
είναι ή θέση του αμέσως μετά τον 'Ιωάννη 6 2 . 'Επάνω στο τραπέζι, έκτος τών
χειρομάκτρων καί τών άλλων σκευών, δέκα μαχαίρια, ασυνήθιστα πολλά,
τοποθετημένα μάλιστα κατά τρόπο διακοσμητικό.
Στην Προδοσία, ό 'Ιούδας μέ τον κεραμιδί φωτοστέφανο έρχεται άπό τα
δεξιά κατά τον ανατολικό τύπο τής παραστάσεως τού θέματος. Ό όχλος
ω
κρατεί φανό, δάδα καί όπλα . Ή Σταύρωση είναι πολυπρόσωπη, όπως πα57. Βλ. τή λεπτομέρεια στή μελέτη της D. Μ ο u r i k i, The theme of the «spinarlo» in
Byzantine art, ΔΧΑΕ περ. Δ', 6 (1970 -1972), πίν. 22α.
58. D. Μ ο u r i k i, 6\ά. 53 - 66.
59. M i s g u i c h, Kurbinovo, II, είκ. 61.
60. A. G r a b a r, L'iconoclasme byzantin, Paris 1957, είκ. 153.
61. G. M i l l e t , Recherches, 316 καί είκ. 311.
62. Δεύτερος προς τα δεξιά του Χρίστου είναι ό 'Ιούδας στίς τοιχογραφίες τής Mateica,
τής Μονής Marko καί τής Gracanica, G. M i l l e t , Recherches, είκ. 282, 287 καί 293. Ό
Χριστός τών δύο τελευταίων παραστάσεων ζωγραφίζεται στή μέση τών συνδαιτημόνων.
63. G. M i l l e t , ε.ά. 326.
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ρατηρεΐται άπο τις αρχές τοο 13ου αΙώνα . Δέν παραλείπονται οί συσταυρωθέντες ληστές. Κάτω αριστερά όμιλος τριών γυναικών, ένω απέναντι των
διακρίνονται λόγχες στρατιωτών. 'Επάνω, άπο τη μιά και τήν άλλη μεριά
τοο παραθύρου, άνά τρεις "Αγγελοι. Στην είς "Αδου Κάθοδο ή ελλειπτική
δόξα, πού απολήγει πάλι σέ φεστόνι, διασχίζεται κι έδώ άπο δέκα δξι ακτί
νες. Ό μετωπικός Χριστός έχει κάτω άπό τα πόδια του ξαπλωμένο ύπτιο τό
γυμνό, άλυσόδετο γέροντα "Αδη, μέ τό στενόμακρο, δισδιάστατο σώμα.
Τα πολύ μακρά μουστάκια του, τά σχεδόν οριζόντια, θυμίζουν ανάλογη λε
πτομέρεια μορφής Εβραίου άπό τό Χριστό δωδεκάχρονο στο ναό τής Χρυ65
σαφίτισσας . 'Αριστερά, πάνω άπό τον 'Αδάμ και τήν Εύα, ό "Αβελ και πί
σω του ό «Καη». Τον "Αβελ μέ τον «Κάην» ξαναβρίσκομε τό 1265 στους
'Αγίους 'Αναργύρους Κηπούλας Μάνης.
Τον κεντρικό άξονα του Λίθου αποτελεί ό "Αγγελος (Πίν. 12β). Οί χειρονο
μίες, ή στάση, ή διάταξη τών φτερών και τών ποδιών του εϊναι ίδιες στο
ψαλτήρι τής Μελισάνδης · . Μοιάζει και ή πέτρα, πάνω στην οποία ό "Αγ
γελος κάθεται.
Οί Μυροφόρες αριστερά είναι τέσσερις 6 7 κι απέναντι των πολυάριθμη ή
κοιμισμένη «κοστουδήα». Τό σουδάριο δ ή*ν επί της κεφαλής... ου μετά τών
όθονίων κείμενον, άλλα χωρίς έντετυλιγμένον είς ενα τόπονβ8 έχει σχήμα
κοχλία, όπως στην τοιχογραφία τοϋ Carikli Kilise, πού ό Restie χρονολογεί
άπό τό δεύτερο μισό τοο 12ου αι., στο Karanlik Kilise (1200-1210) 69 και στην
'Αγία Κυριακή Κερατέας (13ος αι.) 7 0 .
Τέσσερις είναι οί Μυροφόρες καί στην παράσταση τοϋ Χαίρε. Οί ακραί
ες σκύβουν ευλαβικά κι οί άλλες δυο είναι γονατισμένες. "Ολες, σέ απόστα
ση, εκφράζουν τό σεβασμό τους προς τον αναστημένο Χριστό, ό όποιος
64. M i s g u i c h, Kurbinovo, I, 151.
65. Ό Εβραίος τής Χρυσαφίτισσας έχει στενότερο πρόσωπο. Τά μάτια τοΟ "Αδη
είναι πολύ μεγάλα. Καί στο Kurbinovo ό Χριστός τής Καθόδου περιβάλλεται άπό
κυκλική δόξα. Ή κ. M i s g u i c h, Kurbinovo, I, 165 παρατηρεί ότι ή δόξα avait
peu à peu disparu de la peinture monumentale byzantine où l'on ne la retrouve couramment qu'à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle, par exemple à Sopoéani et
à Saint-Nicolas du Toit, à Kakopétria. "Ομως καί στους 'Αγίους 'Αναργύρους Κη
πούλας Μάνης (1265) καί στη Χρυσαφίτισσα ό Χριστός τής Καθόδου δέν περιβάλλεται
άπό δόξα.
66. G. M i l l e t , 6.ά. είκ. 569.
67. Ό ί δ ι ο ς, 6.ά. 520 ύποσ. 7, αναφέρει τέσσερα παραδείγματα.
68. Ίωάν. Κ', 7.
69. Μ. R e s t i e , Byzantine Wallpainting in Asia Minor, II, Recklinghausen (1967),
είκ. 211 καί 239.
70. Χ. Μ π ο ύ ρ α - Α. Κ α λ ο γ ε ρ ο π ο ύ λ ο υ - Ρ. ' Α ν δ ρ ε ά δ η , 'Εκκλησιές
τής 'Αττικής, 'Αθήνα 1969, πίν. 116.
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στέκει ανάμεσα των μετωπικός, πλαισιωμένος από δέντρα κι εύλογεϊ μέ τα
δυό του χέρια (Πίν. 13α), όπως στό Τετραεβάγγελο τοϋ Κιέβου71. Ή ίδια αυ
στηρή συμμετρία παρατηρείται και στο «Μεσοπεντήκοστον» (Πίν. 13β),
πού έδω αποδίδεται μέ τήν παράσταση τοϋ Χριστοο δωδεκάχρονου μεταξύ
των Εβραίων νομοδιδασκάλων. Στην ιδιαίτερη σκηνή της Μεσοπεντηκοστής
τήν εμπνευσμένη άπο τήν εορτή και το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας
ό Χριστός εικονίζεται ενήλικος μέ γένια72. Το γαμψό γένι τοϋ μεσαίου
Εβραίου άπο τους καθισμένους αριστερά τοο Ίησοϋ ξαναβρίσκομε στους
κολασμένους της Β' Παρουσίας τής Μαυριώτισσας73. Το κιβώριο στον
"Αγιο Νικόλαο ζωγραφίζεται πολύ μικρών διαστάσεων.
Ή κυκλική δόξα τής 'Αναλήψεως, αποτελούμενη από ένάλληλες πλατιές
ταινίες, εγγράφεται μέσα σέ νοητό ορθογώνιο, διαμορφωμένο άπο τα σώ
ματα των τεσσάρων 'Αγγέλων, πού τή βαστάζουν. 'Ορθογώνιο μέ στρογγυ
λεμένες γωνιές σχηματίζουν ήδη τα σώματα τών 'Αγγέλων στην 'Ανάληψη
τής 'Αγίας Σοφίας 'Αχρίδας74. Ή δόξα, άπολήγουσα κι έδω σέ φεστόνι75,
εϊναι διάσπαρτη άπό όκτάκτινα αστέρια μέσα σέ δίσκους, στοιχείο κοπτικό,
πού άπαντα στην Καππαδοκία78. 'Αστέρια χωρίς δίσκους στολίζουν τή δό
ξα τής'Αναλήψεως τοϋ'Αγίου Μάρκου Βενετίας77 (γύρω στό 1200), των'Α
γίων 'Αναργύρων Κηπούλας (1265), τής Άγήτριας Μάνης78, τοϋ 'Αγίου Νι
κολάου μέσα στό χωριό Κλένια Κορινθίας. Άπό τα ήμιχόρια τών 'Αποστό
λων λείπει ή Παναγία79.
71. G. M i l l e t , δ.ά. είκ. 586. Στή σ. 316 —βλ. καί ύποσημ. 5— ό ίδιος ανάγει το χει
ρόγραφο στό 13ο αί.
72. Για τό θέμα βλ. C h r i s t. W a 11 e r, L'iconographie des conciles dans la tradition
byzantine, Paris 1970, 195 καί G o r d . B a b i é , La Mi-Pentecôte, Zograf, 7 (1977), 27.
73. Ν ι κ. Κ. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο υ, Καστοριά, Παναγία ή Μαυριώτισσα, 'Αθήναι
1967, πίν. 45. Έκεϊ μπορεί νά υποτεθεί πώς ανεμίζεται άπο τίς φλόγες τής Κολάσεως.
74. W. F. V o l b a c h - J a c q u e l i n e L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Byzanz und
der christliche Osten, Propyläen Kunstgeschichte, Berlin 1968, είκ. 227.
75. "Οπως καί ή δόξα τοο θρόνου τής 'Ετοιμασίας στην Πεντηκοστή (είκόνα 14β), εξί
σου διάσπαρτη άπο αστέρια μέσα σέ δίσκους.
Ή M a r i n a S a c o p o u l o , Asinou, 63 παρατηρεί δτι la bordure dentelée reste un
ornement distinctif de l'art anatolien, une marque de fabrique cappadocienne. La bordure
dentelée είναι διαφορετική στον "Αγιο Νικόλαο.
76. M a r i n a S a c o p o u l o , Asinou, 63.
77. S. Β e 11 i n i, Mosaici antichi di San Marco a Venezia, Bergamo (1944), πίν. XVIII.
78. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Μάνη, πίν. 76α.
79. Ό 'Απόστολος ΠαΟλος κρατεί βιβλίο μέ διάκοσμο (άπό κυματοειδείς γραμμές) πο
λύ απλούστερο άπό τό διάλιθο διάκοσμο τοο σταχώματος τών βιβλίων, πού κρατούν οί
Ευαγγελιστές. "Οπως παρατηρεί ή κ. M i s g u i c h, Kurbinovo, I, 168, ce genre de reliure,
où des pointes épousent le mouvement des diagonales, paraît avoir été une caractéristique
iconographique du livre de Paul à la fin du XIIe siècle.
4
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Ή Πεντηκοστή μέ τήν Ετοιμασία 80 (Πίν. 14β) είκονίζεται κατά τον προ
σαρμοσμένο σέ καμάρα τύπο τής συνθέσεως τοΟ Ψαλτηρίου Χλουντώφ81.
Οί 'Απόστολοι κάθονται σέ ενιαίο θρανίο μέ έρεισίνωτο, όπως στην τοιχο
γραφία και τής Σαμαρίνας82 και στο ψηφιδωτό τής Grottaferrata83. 'Ιδιοτυ
πία τής παραστάσεως αποτελεί ή διάταξη μέσα σέ ορθογώνιο πλαίσιο κάτω
άπό τη μέση καθενός ήμιχορίου, ανάμεσα σέ μετωπικούς ιεράρχες - εικό
νες, στο βόρειο τοίχο τών λαών και στο νότιο τών φυλών καί γλωσσών. Άπό
τις φυλές και γλώσσες σώζεται ελάχιστο μέρος, γιατί τό μεγαλύτερο έχει
καταστραφεί κατά τή μεταγενέστερη διάνοιξη κόγχης. Τους λαούς αποδί
δουν δυο αντιμέτωπες άνανεύουσες μορφές (Πίν. 18α). Ή μια μέ κωνικό πίλο
άπολήγοντα σέ κέρας φορεί κοντό χιτώνα και κρατεί μεγάλο ξίφος κι ή άλ
λη γυμνή, βαθύχρωμη φέρει μόνο διάφανο περίζωμα84.
Άπό τή μισοκαταστρεμμένη μνημειώδη Κοίμηση, φαίνεται πώς δέ λεί
πει τό επεισόδιο τοϋ Ίεφωνία, πού, δσο ξέρομε, παρουσιάζεται για πρώτη
φορά στή Μαυριώτισσα. Επομένως ή τοιχογραφία δέν μπορεί νδναι παλιό
τερη τών πρώτων δεκαετιών τοϋ 13ου αΐώνα. Οί 'Απόστολοι επάνω «συνα
θροίζονται έκ περάτων» μέσα σ' ενα κύκλο ό καθένας, οδηγούμενος άπό "Αγ
γελο. Στή σκηνή εικονίζονται δυο ίεράρχες καί στο βάθος των ήμιχορίων
τών Μαθητών, κατά τήν αρχή τής ύπερθέσεως, άπό μία θρηνούσα γυναίκα.
Ή δεξιά τραβά τα μαλλιά της 8 5 . "Ομοια λεπτομέρεια διαπιστώνεται στην
80. Φωτογραφία τής λεπτομέρειας βλ. Μ. Γ α λ α ν ο π ο ύ λ ο υ, Εκκλησιαστικοί
σελίδες Λακωνίας, είκ. 155.
81. M. S a c o p o u l o , έ.ά., 58-60. Βλ. καί Μ i s g u i c h , Kurbinovo.I, 177-181.
82. Η. G r i g o r i a d o u - C a b a g n o l s , Le décor peint de l'église de Samari en
Messénie, Cah. Archéol. 20 (1970), 187 είκ. 8. Ή παράσταση τοϋ 'Αγίου Νικολάου πα
ρουσιάζει τήν ιδιομορφία τών δίχρωμων ορθογωνίων, τα οποία πλαισιώνουν τα κεφάλι
κάθε 'Αποστόλου.
83. P. M u r a t ο f f, La pittura bizantina, Roma, είκ. CXXXV.
84. Σέ κέρας μέ αντίστροφη κατεύθυνση απολήγουν οί κωνικοί διάλιθοι πίλοι πού
φορούν οί Έλαμίτες στην Πεντηκοστή τοϋ 'Αγίου Μάρκου Βενετίας (Bettini, έ.ά. πίν. VII).
Διάφανο περίζωμα φορεί ό Χριστός τής Σταυρώσεως σέ μικρογραφία τού κώδ. 56
τής Μονής 'Ιβήρων (11ου αίώνος), Οί Θησαυροί τού 'Αγίου "Ορους, τόμ. Β' (1975), είκ. 52
(βλ. καί σ. 306), στίς τοιχογραφίες τού αρχικού στρώματος τού Παλιομονάστηρου Βρονταμα καί τής Μαυριώτισσας Καστοριάς, σέ εΙκόνα Σταυρώσεως τού Σινά, μικρογραφία τού
κώδ. Egerton 1/39 τού Βρεταννικοΰ Μουσείου τού Λονδίνου ( K u r t W e i t z m a n n ,
Icon painting in the Crusader Kingdom, DOP 20 (1966), είκ. 5 καί 7), σέ τοιχογραφία τής
Σταυρώσεως τού Karanlik Kilise ( M a r c e l R e s t i e , Byzantine Wallpainting in Asia
Minor, II, είκ. 237) καί σέ μικρογραφία κωδικός τής 'Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Βιέννης
13ου αιώνα πού παριστάνει τον «Θ(εό)ν Λόγον έν Σταυρώ», G e r h a r t E g g e r , Späte
griechische Ikonen, Wien 1970, Katal. Nr. 4. Πρβλ. Μ. Χ α τ ζ η δ ά κ η ς , Είκόνες έπιστυλίου άπό τό "Αγιον "Ορος, ΔΧΑΕ, περ. Δ', 4 (1964) (=Studies in Byz. Art and Archaeo
logy, Λονδίνο 1972, XVIII), 390-391.
85. Τά μαλλιά της τραβά ή τρίτη έκ τών γυναικών τής Σταυρώσεως στον "Αγιο 'Ιωάννη
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Κοίμηση τών τοιχογραφιών τοο Παλιομονάστηρου Βρονταμά της δεύτερης
εποχής και στην Κοίμηση τής Σοπότσανη 8 β . 'Απόστολοι, ίεράρχες, γυναί
κες δέν έχουν φωτοστέφανους στην Κοίμηση τοο 'Αγίου Νικολάου.
Ή παράσταση τοο Γενεσίου τής Θεοτόκου κατά τη γενική διάταξη είναι
ομοια μέ τήν τοιχογραφία του άρχικοϋ στρώματος τοο Παλιομονάστηρου
Βρονταμά 8 7 και μέ εικόνα έπιστυλίου τής Μονής Σινά, αναγόμενη στή Σχο
λή Κωνσταντινουπόλεως τοϋ δεύτερου μισού τής δωδέκατης εκατονταετη
ρίδας 8 8 . Σέ σύγκριση μέ τήν εικόνα μπορεί να υποστηρίξει κανείς πώς ή δι
κή μας σύνθεση είναι αρχαϊκότερη. Το ριπίδιο άπό φτερά, πού κρατεί μια
άπό τις θεραπαινίδες, στοιχείο τής πρωτευουσιάνικης είκονογραφίας 8 β , ά
παντα πιο συχνά κατά το 12ο αίώνα 9 0 . "Οπως περίπου σέ χειρόγραφο τής
Μονής του 'Αγίου Σάββα τής ίδιας εποχής, οί θεραπαινίδες φαίνονται έδώ
σχεδόν ώς τα γόνατα, προβάλλοντας πίσω άπό διαχωριστικό τοίχο, πού ή
κυρία Jacq. Lafontaine - Dosogne θεωρεί δείγμα ανατολικής επιδράσεως,
πολύ διαδομένης τό 13ο αίώνα 9 1 .
Στα Είσόδια τής Θεοτόκου ό Ζαχαρίας, δπως και στην Κοινωνία τών 'Α
ποστόλων ό Χριστός, στέκουν πίσω άπό κλειστά βημόθυρα, λεπτομέρεια σέ
χρήση κυρίως στα χρόνια τα προγενέστερα τών Παλαιολόγων 9 2 .
Ά π ό τις μορφές τέλος τών μοναχικών 'Αγίων ό Τίτος (Πίν. 16α) μοιάζει
τοϋ Εύπαλίου Δωρίδας, στο Σωτήρα τοο Καλόπυργου, συνοικισμοδ τοο χωριοϋ τής Μά
νης Δρυς, μια άπό τις γυναίκες τοϋ Θρήνου στον "Αγιο Κλήμεντα Άχρίδος ( H a m a n n H a l l e n s l e b e n , Die Monumentalmalerei, είκ. 168) κλπ. Στην "Εγερση τοϋ Λαζάρου
των Ταξιαρχών 'Αγίου Νικολάου ό μεσαίος πρεσβύτης 'Εβραίος τραβά τα γένια του.
86. Α. G r a b a r e T a n i a V e l m a n s , Gli affreschi della chiesa di Sopocani, Al
bert Skira (Milano 1965), πίν. 30.
87. Στο Βρονταμά ot προσερχόμενες άπό τα δεξιά θεραπαινίδες είναι δυο κι όχι τρείς,
όπως στον "Αγιο Νικόλαο. Επίσης ζωγραφίζονται ολόσωμες μπροστά άπό τό διαχωρι
στικό, Ισόδομο τοίχο τοϋ βάθους. Δέ λείπει όμως ή κόρη πού στέκει πίσω άπό τήν "Αννα
καΐ τήν υποβαστάζει, φυσικότερα στο Βρονταμα. Άλλοιώτικα, μέ τή ράχη της, υποβα
στάζει άπό τή μασχάλη τήν "Αννα ή παιδίσκη στο Nerezi ( J a c q u e l i n e L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Iconographie de l'enfance de la Vierge dans l'Empire byzantin et en Oc
cident, Tome I, Bruxelles 1964, είκ. 61) κα'ι στό Άρίλγιε (W. F. V o l b a c h - J a c q . Laf o n t a i n e - D o s o g n e , Propyläen Kunstgeschichte, είκ. 242). Τή λεπτομέρεια ή κ.
J a c q u e l i n e L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Iconographie, 102 νομίζει ανατολικής
προελεύσεως, πού έκτος τοϋ "Αθω, δέν είχε, δπως νομίζει, υιοθετηθεί άπό τήν Κωνστα
ντινούπολη καΐ τήν 'Ελλάδα (σ. 111).
88. Γ. καΐ Μ. Σ ω τ η ρ Ι ο υ, ΕΙκόνες τής Μονής Σινά, Α' (ΕΙκόνες), 'Αθήναι 1956,
είκ. 101. Γιά τή χρονολόγηση βλ. τόμ. Β', 'Αθήναι 1958, 109.
89. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, Περί βυζαντινού κύκλου τοϋ βίου τής Παναγίας είς φορητήν
εΙκόνα τής Μονής τοϋ δρους Σινο, ΑΕ 1970, σ. 130.
90. J a c q u e l i n e L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Iconographie, 98.
91. Ή Ι δ ι α , δ.ά. 105.
92. Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η , έ.ά. 133.
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στα χαρακτηριστικά μέ τόν "Αγιο Βασίλειο, όπως συνήθως παριστάνεται ,
κι ό "Αγιος Σπυρίδων έχει κοντή καί πλατιά γενειάδα, όπως ό Γρηγόριος
ό Θεολόγος.
Ή εικονογραφική εξέταση τών τοιχογραφιών τοδ 'Αγίου Νικολάου έδει
ξε οτι συνεχίζουν τήν ύστεροκομνήνεια παράδοση. Ό αυξημένος αριθμός
των προσώπων στις σκηνές άλλα καί ορισμένες εικονογραφικές λεπτομέ
ρειες, όπως το αναρτημένο Μανδήλιο, ή μαντήλα της Παναγίας στην παρά
σταση τής Φυγής, ή παρουσία τοϋ Κάϊν στην εις "Αδου Κάθοδο, το επεισό
διο του Ίεφωνία στην Κοίμηση, το τράβηγμα των μαλλιών γυναίκας άπό
τήν ίδια σκηνή, ή απεικόνιση τών θεραπαινίδων τοϋ Γενεσίου πίσω άπό δια
χωριστικό τοίχο όδηγοϋν προς τή χρονολόγηση τών παραστάσεων μάλλον
άπό το 13ο αιώνα. Τήν ακριβέστερη των ένταξη ίσως καθορίσει ειδικότερα
ή μελέτη του ΰφους.
ΥΦΟΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ
Τα πρόσωπα στις τοιχογραφίες τοΰ Αγίου Νικολάου, κλεισμένα στο πε
ρίγραμμα των, είναι επίπεδα κι αποδίδονται μέ ώχρα ενιαίου τόνου, άλλοτε
άνοικτόχρωμη κι άλλοτε βαθύτονη. Στις παραστάσεις δεσπόζει ή γραμμή.
Καί τα φώτα παρέχουν γραμμές, συνήθως λεπτές, κάποτε δμως καί πλατύτε
ρες επιφάνειες 9 4 (Πίν. 17;.Ό χρωστήρας τοΰ ζωγράφου είναι γρήγορος καί
δέν προδίδει πολλή φροντίδα. Κατά τήν έπιπεδότητα τών προσώπων καί τήν
απόδοση τών ρυτίδων μέ λεπτές γραμμές οί τοιχογραφίες θυμίζουν τόν αρ
χικό διάκοσμο του Παλιομονάστηρου Βρονταμά 9 5 , τοδ 'Αγίου Νικολάου
Κλένιας Κορινθίας καί μερικές μορφές του 'Αγίου Πέτρου στα Καλύβια
τοΟ Κουβαρδ 9 6 . "Ομοιο πλάσιμο μέ αμυδρή δμως σκίαση έχουν μορφές καί
στον "Αγιο Γεώργιο τοϋ Κούνενι Κισάμου (1284) καί τής Σκλαβοπούλας Σελίνου 9 7 (1291). Στον "Αγιο Πέτρο το περίγραμμα τών κεφαλών είναι κυμα93. Ο. D e m u s, The Mosaics of Norman Sicily, είκ. 25 Α, Κ. Κ α λ ο κ ύ ρ η , Βυζαντιναί έκκλησίαι τής 'Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Θεσσαλονίκη 1973, είκ. 28β.
94. Στον 'Ιωάννη καί Θωμά τής Πεντηκοστής, στις Μυροφόρες τοϋ Χαίρε, στον κατ' α
ριστερό κρόταφο αγένειο 'Εβραίο, πού προβάλλει πλάϊ στο Λάζαρο, στο Χριστό τής Φυγής.
95. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Ή ιστορική Μονή τής Κλεισούρας ή Παληομονάστηρο
Βρονταμά Λακωνίας, 'Αθήναι 1958, είκ. 12.
96. Τό Διάκονο Ρωμανό στο δ. τόξο τοϋ σκέλους επικοινωνίας τής Προθέσεως μέ τό ιε
ρό, τόν πρεσβύτη Άγιο στο δ. τοίχο τοΟ νάρθηκα, βορινά τής θύρας. Άπό τΙς μορφές δ
μως αυτές δέ λείπει ελαφρότατη σκίαση.
97. Σ τ. Π α π α δ ά κ η - Ö k 1 a n d, Ή Κερά τής Κριτσδς, ΑΔ 22 (1967) Μέρος Α',
Μελέται, 98 καί πίν. 72, 73α. Καί παλιότερα στό Karsi Kilise τής Καππαδοκίας (1212)
τα πρόσωπα αποδίδονται μέ ενιαίου τόνου χρώμα καί γραμμικούς χαρακτήρες. "Εχουν ό
μως ελαφρές κηλίδες στή μέση τών παρειών (J. L a f o n t a i n e - D o s o g n e , Nou
velles notes cappadociennes, Byzantion 33 (1963), πίν. ìllj.
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τιστό κι οί μορφές άποκτοΰν κάποια πλαστικότητα. Έδώ δέ συμβαίνει τοΟτο.
Στό Χριστό των Μυροφόρων (Πίν. 13α) και στους 'Αποστόλους της Μεταλήψεως ενιαία λευκή γραμμή φωτίζει τή ράχη της μύτης κι υστέρα συνεχί
ζεται πάνω άπό τα φρύδια, όπως και σ' ενα Εβραίο της Βαϊοφόρου τοϋ Κα98
λόπυργου (Δρυ) Μάνης . Στή ρίζα τοϋ λαιμού προσώπων τοΰ 'Αγίου Νικο
λάου αριστερά ή δεξιά δέσμη φώτων σχηματίζει τρίγωνο " . Τα αυτιά είναι
σχηματικά σαν κόσμημα. Κι αξιοπρόσεκτο πώς τόσο αυτά σ' όλες τις τοι
χογραφίες του ϊδιου στρώματος, οσο και τα χείλη μέ τις ανασηκωμένες ά
κρες στα αγένεια πρόσωπα, αποδίδονται κατά τον ίδιο χαρακτηριστικό τρό
πο. "Ας σημειωθή ότι όμοιο σχηματίζεται τό στόμα στις τοιχογραφίες τοΟ
100
σπηλαίου της 'Αγίας Σοφίας τοΰ Μυλοποτάμου Κυθήρων
(μάλλον τοΰ
13ου αιώνα). "Ομοια είναι στα δυο μνημεία ή διαμόρφωση τοΰ στόματος και
101
των γενειοφόρων προσώπων . Ή απόδοση του όμως δέ διαφέρει πολύ και
σέ τοιχογραφίες γεροντικών μορφών στους 'Αγίους 'Αναργύρους Κηπούλας
Μάνης (1265). Οί μύτες, επανειλημμένα γρυπές, διατηρούν τον Κομνήνειο
χαρακτήρα. Τα μάτια αρκετές φορές έχουν μεγάλες, στρογγυλές κόρες 1 0 2
όπως σέ μορφές τοΰ ναοΰ τών 'Αγίων 'Αποστόλων τοΰ Πέτς 1 0 3 και της
Άγήτριας Μάνης 1 0 4 . Ό τ α ν τα πρόσωπα εικονίζονται κατά κρόταφο, τό
μάτι φαίνεται ολόκληρο 1 0 5 , σαν να ήταν ή μορφή μετωπική. Τό ëva ιδίως
φρύδι σέ αρκετές τοιχογραφίες 1 0 6 , όπως εκείνη τοΰ Παλαιοΰ τών Ήμερων 1 0 7 ,
98. Βλ. φωτογραφία στην έκθεση μου Έρευναι εις τήν Μάνην, ΠΑΕ 1975 Α, πίν. 173α.
Το ίδιο παρατηρείται στους Μαθητές τής Κοινωνίας τοϋ 'Αγίου Νικολάου.
99. Στην Παναγία των 'Αγίων 'Αποστόλων του Πέτς (1250), αριστερά πάνω στό λαιμό
διαμορφώνεται φωτεινό ημικύκλιο, S v e t o z a r R a d o j c i c , Geschichte der serbischen
Kunst, 1969, Berlin, πίν. 16.
100. ΑΔ 21 (1966) Bl, Χρονικά, πίν. 17α, A. X y n g o p o u l o s , Fresques de style mo
nastique en Grèce, Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνοϋς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσαλο
νίκης, Α', 'Αθήναι 1954, πίν. 1822,3, 1831)4. Τήν ίδια απόδοση συναντούμε και σέ 'Αρχάγ
γελο τής κρύπτης τής 'Αγίας Μαργαρίτας στή Mottola, Α1 b a Μ e d e a, Gli affreschi
delle cripte eremitiche pugliesi, Albo, Roma 1939, είκ. 152. Για τή χρονολόγηση άπό τό
12ο αϊ. βλ. σ. 224 τοΰ κειμένου.
101. Α. X y n g o p o u l o s , 6,ά. πίν. 181 1ι3 , 4 , 1833 κα'ι ΑΔ, ε.ά. πίν. 17β.
102. 'Απόστολοι Μεταλήψεως, Χριστός Μεσοπεντήκοστου, Παλαιός των 'Ημερών.
103. R. L j u b i n k o v i c , L'église des Saints - Apôtres de la Patriarchie à Pec,
Beograd (1964), είκ. 1 - 13.
104. Βλ. πρόχειρα Δ ρ α ν δ ά κ η ν , Μάνη, πίν. 76β. Βλ. καΐ 'Αποστόλους τής 'Αναλή
ψεως τών Ταξιαρχών τοΰ Θάρι Ρόδου, ΑΔ 21 (1966) Β1, Χρονικά, πίν. 49α.
105. 'Αγένειος 'Εβραίος πίσω άπό τον τάφο τοΰ Λαζάρου, 'Εβραίος Μεσοπεντήκοστου,
Λαοί τής Μεσοπεντηκοστής.
106. 'Αγίου Νικολάου σέ προτομή, Χρίστου τής Μεσοπεντηκοστής.
107. Κατά τό σχήμα τοΰ προσώπου, τή διάταξη τής κόμης, τό σχήμα καί τό μάκρος τής
γενειάδας ό Παλαιός τών 'Ημερών θυμίζει τον Έλεάζαρο άπό τίς 'Ομιλίες Γρηγορίου τοΰ
Ναζιανζηνοΰ (13ου αΙώνα) τής Βοδληϊανής Βιβλιοθήκης τής 'Οξφόρδης, Ή Βυζαντινή τέ-
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είναι πολύ ανυψωμένο108, τά πρόσωπα στενόμακρα και οί λαιμοί ψηλοί. Ή
τελευταία λεπτομέρεια παρατηρείται πολλές φορές σέ έργα τοΟ 13ου alco
va 109 . Στον "Αγιο Νικόλαο τα μαλλιά αποδίδονται δλως διόλου επίπεδα, ό
πως π.χ. στο Τσιλιωτό Λακεδαίμονος.
'Αρκετές από τις μορφές είναι ραδινές, κομψές, ανάλαφρες110. 'Αλλες
πάλι κοντές μέ μεγάλο κεφάλι111. Οί κινήσεις των είναι ήρεμες. Τα σώ
ματα άλλοτε είναι στενόμακρα και ολότελα άσαρκα κι άλλοτε γίνεται προσ
πάθεια να δηλωθεί κάτω άπα τα φορέματα ή πλαστικότητα, δ δγκος μέ τήν
ήπια μετάβαση άπό τή σκιά στο φώς. Δέν κατορθώνει όμως πάντοτε ό ζω
γράφος ν' αποδώσει σωστές τις αναλογίες των μελών112. Έτσι τα γόνατα τοϋ
'Αγγέλου στο Λίθο (Πίν. 12β) και 'Αποστόλων τής Πεντηκοστής (Πίν. 14β)
χνη τέχνη Ευρωπαϊκή, 'Αθήναι 1964, είκ. 348. Ή δική μας παράσταση είναι σχηματικότερη. Ό Έλεάζαρος δέν είναι τόσο μετωπικός κι έχει σχεδόν ίσια τά φρύδια. Τό τρίχωμα
τοϋ Παλαιοο των Ήμερων αποτελεί περαιτέρω μικρολόγο διαμόρφωση προς τό σχηματικότερο καΐ πιό τυπικό τοϋ τριχώματος των πρεσβυτικών μορφών τοϋ 'Αράκου Κύπρου,
Α. P a p a g e o r g h i o u , Masterpieces of the Byz. Art of Cyprus, Nicosia (1965), πίν. XXVI.
Ό Παλαιός τών Ήμερων τοϋ 'Αγίου Νικολάου σέ σύγκριση προς τήν όμοια παράστα
ση τής Nereditsa (V. L a z a r e v , Old Russian Murals and Mosaics, Phaidon (1966), είκ.
98 είναι γραμμικότερος, πιό γεωμετρικός καί σχηματικός. Ή μορφή τής Nereditsa είναι
περισσότερο ζωντανή καί χυμώδης.
108. 'Ανυψωμένο είναι τό ένα φρύδι καί σέ αρκετές τοιχογραφίες τών 'Αγίων 'Αναρ
γύρων Κηπούλας Μάνης.
109. Στενόμακρα πρόσωπα έχουν οί Ευαγγελιστές στον κωδ. 2 (13ου αϊ.) τής Μονής
Γρηγορίου, Οί Θησαυροί τοϋ 'Αγίου Όρους, τόμ. Α' ('Αθήναι 1973), είκ. 461 - 464, μορ
φές τοϋ Παλιομονάστηρου Βρονταμα, τής 'Αγίας Άννας 'Αμαρίου Κρήτης τοϋ 1225 (ΔΧΑΕ
περ. Δ'. 7 (1974), πίν. 9), τοϋ 'Αγίου Πέτρου στα Καλύβια τοϋ Κουβαρά 'Αττικής (γύ
ρω στο 1230), τοϋ 'Αγίου Νικολάου στην Κλένια Κορινθίας, μερικές μορφές τής Μπογιάνα (Κ. M i j a t e v , The Boyana Murals, Sofia 1961, είκ. 4, 17, 27, 32), τής Πανα
γίας στα Τέρια 'Επιδαύρου Λιμηράς, μορφές τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Κροκεών (1286), τής
κρύπτης τοϋ'Αγίου Νικολάου στό Faggiano ( A . M e d e a , έ.ά. είκ. 117,118) καί φορη
τών είκόνων, όπως τοϋ Προφήτη Ηλία (Βυζαντινές είκόνες τής Κύπρου, Μουσείο Μπε
νάκη 1976, είκ. 10), τοϋ 'Αποστόλου Παύλου (έ.ά. είκ. 16), τής Σταυρώσεως (6.ά. είκ. 17).
Πρέπει δμως να σημειωθεί ότι στενόμακρα πρόσωπα έχομε ήδη στό Πσκόφ (Β. Λ αζ ά ρ ε φ, Ντρεβνερούσκιε, είκ. 196) κατά τά μέσα τοϋ 12ου at.
Ψηλούς ρωμαλέους λαιμούς συναντοϋμε στό Παλιομονάστηρο Βρονταμα, στον "Αγιο
Δημήτριο Κροκεών, στον ύπ' άρ. 12 κώδικα τής Μονής Διονυσίου (Οί Θησαυροί τοϋ 'Α
γίου Όρους, έ.ά. είκ. 32 - 34).
110. Οί 'Απόστολοι τής Έγέρσεως τοϋ Λαζάρου — ό πρώτος άπό αριστερά θυμίζει 'Αγ
γέλους τής Ladoga (Β. Λ α ζ ά ρ ε φ, Ντρεβνερούσκιε, είκ. 216) — οί 'Απόστολοι τής Κοι
μήσεως, οί Μυροφόρες, ή Βρεφοκρατούσα μέ τον "Αγιο Νικόλαο. Οί δυο τελευταίες μορ
φές είναι λεπτές καί ύπερύψηλες, όπως μερικές μορφές τών 'Αγίων 'Αναργύρων Κηπούλας.
111. Ό Χριστός τοϋ Νιπτήρα, τής Μεταμορφώσεως, τοϋ Μεσοπεντήκοστου, τοϋ Μυστικοϋ Δείπνου, ό "Αγγελος τοϋ νοτίου ήμιχορίου τής 'Αναλήψεως.
112. Όμοια παρατηρεί καί ή κ. Μ ο υ ρ ί κ η για ζωγράφο τής Σπηλιάς Πεντέλης έξ
αφορμής τοϋ Ευαγγελιστή Λουκά (ΔΧΑΕ, έ.ά. 109 καί πίν. 40).
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είναι πολύ ογκώδη , ένώ στο Βαρθολομαίο τής 'Αναλήψεως (Πίν. 14α) κά
τω άπο το φόρεμα το δεξιό πόδι, χοντρό σαν δοκάρι, φτάνει ως τή ζώνη. "Ο
ζωγράφος δεν ξέρει ν' αποδίδει σωστά τις καθισμένες μορφές. Τό πιστοποι
ούν Εβραίοι τοΰ Μεσοπεντήκοστου, 'Απόστολοι τοΰ Νιπτήρα και τής Πεν
τηκοστής (Πίν. 13β, 11 β, 14β). 'Αδέξια εικονίζονται καί οί έδρες πάνω στίς
όποιες κάθονται. Μάλλον αδεξιότητα προδίδει καί ή ανάμιξη στή ζώνη τοΰ
τρούλλου κοντά στον Παντοκράτορα ολόσωμων μορφών (Αγγέλων) και
στηθαίων. Στην παράσταση τοϋ Νιπτήρα τό ίμάτιο τοο Πέτρου σαν να μή
σκεπάζει τό άνω μέρος τοΰ μη ρου τοΰ 'Αποστόλου, δπως απαιτεί τό σχέδιο,
άλλα τό προσκεφάλαιο, πάνω στο όποιο κάθεται ό Μαθητής. Τα χέρια, πολ
λές φορές δυσαναλόγως μικρά, αποδίδονται χωρίς καμιά πλαστικότητα μέ
βαθύχρωμο περίγραμμα, τονισμένο άπο λευκή γραμμή. Τήν άρθρωση τοΰ
μεγάλου δακτύλου δηλώνει τόξο, όπως σέ σπάραγμα τοιχογραφίας άπο τό
1Μ
παρεκκλήσι τοΰ Κάστρου στο Μυστρά , αν καί έκεΐ ή απόδοση τοΰ χε
ριού είναι γενικά ζωγραφικότερη.
Τις πτυχές τών φορεμάτων παρέχουν άλλοτε άπλες πλατιές γραμμές, πιο
βαθύχρωμες ή πιο ανοικτές άπο τό χρώμα τοΰ φορέματος ή καί τα δυό μαζί.
Στους 'Αποστόλους τής Κοιμήσεως οί πτυχές φαίνονται σαν βελούδινες. Μέ
ημικύκλιο, άλλα κυρίως μέ έλικα —συνήθεια αγαπητή τοΰ αγιογράφου—
τονίζεται σχηματικά ή πτύχωση στο άνω μέρος τοΰ μηροΰ. Αυτό τον τρόπο
τον συναντά κανείς σέ σμάλτα (12ου αϊ.) τής Pala d'oro 1 1 5 , σέ ψηφιδωτό τής
Monreale 1 1 6 καί πέντε φορές στο μωσαϊκό τοΰ 'Αγίου Μάρκου, πού είκονίζει τήν Προσευχή στή Γεθσημανή 1 1 7 . Καμιά φορά πτυχώνονται πολύ τα
κράσπεδα τοΰ χιτώνα, απόηχος τής μανιεριστικής πτυχολογίας, πού ακμά
ζει κατά τή δύση τοΰ 12ου αίώνα 1 1 8 . Μέτίς πλατιές φωτεινότερες επιφάνειες
συνδυάζονται καί πολύ λεπτές, σκληρές ακτινωτές γραμμές σαν χρυσοκονδυλιές. Αυτός ό συνδυασμός θυμίζει τον Ευαγγελιστή Μάρκο (13ου at.)
τοΰ κώδ. 61 τής Μονής Κουτλουμουσίου 1 1 9 , σπάραγμα τοιχογραφίας άπό τό
ναΐσκο στο Κάστρο τοΰ Μυστρα 1 2 0 , αναγόμενο μάλλον στους μετά τα μέ113. Τό ίδιο παρατηρείται καί σέ μορφές τών 'Αγίων Αναργύρων Κηπούλας.
114. Πα τΙς τοιχογραφίες τοΟ παρεκκλησίου βλ. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Τοιχογραφίαι
ναΐσκων τοϋ Μυστρδ, Πεπραγμένα τοϋ Θ' Διεθνοϋς Βυζαντινολογικοϋ Συνεδρίου Θεσσα
λονίκης, Α', 'Αθήναι 1954, 156 -166.
115. G. L o r e n z o n i , La Pala d'oro di San Marco, Sadea/Sansoni editori, 1965,
είκ. 19, 18, 20, 22 κλπ.
116. Ο. D e m u s , Byzantine Art and the West, London, 1970, 123 είκ. 123.
117. S. Β e 11 i n i, Mosaici antichi di San Marco a Venezia, 1944, πίν. LXXVIILXXIX.
Tò ψηφιδωτό χρονολογεί ÓV. L a z a r e v γύρω στο 1220 (Storia, είκ. 372).
118. Παρόμοια πτύχωση συναντδ κανείς ακόμη καί τό 1292 στή Χρυσαφίτισσα.
119. ΟΙ Θησαυροί τοϋ 'Αγίου "Ορους, Α', είκ. 303.
120. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η, Τοιχογραφίαι ναΐσκων τοϋ Μυστρδ, ë.à. πίν. 15α.
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σα τοβ 13ου αί. χρόνους, τοιχογραφίες τοΰ πρώτου στρώματος τής εκκλησίας
στο Πέπο της Μάνης 121 άλλα και τής δεύτερης εποχής του Παλιομονάστηρου
Βρονταμά. Οί πτυχές, όπως διαγράφονται στα κράσπεδα τοΟ χιτώνα των ι
πτάμενων 'Αγγέλων τής 'Αναλήψεως είναι λιγώτερο σχηματικές από δ,τι
στην 'Ανάληψη τής Χρυσαφίτισσας (1292). Χρυσοκοντυλιές έχει πολλές Ι
διαίτερα το φόρεμα του Χρίστου στο Μεσοπεντήκοστο, λεπτομέρεια συνη
θισμένη το 13ο αΙώνα122. 'Αξιοπρόσεκτο το κρόσσι πού κρέμεται άπό γωνιώ
δεις απολήξεις υφασμάτων. Το ίμάτιο δένεται σέ κόμπο ανάμεσα στα πόδια
καθισμένων μορφών123, όπως στον Άϊ-Στράτηγο Μπουλαριών124 και στην
Άγήτρια 125 . Μερικοί "Αγιοι φορούν πολυστολισμένα ενδύματα και τα λιθοκόσμητα φτερά των 'Αγγέλων έχουν φώτα πού μοιάζουν μέ ψαροκόκκαλο, ιδιομορφίες σέ ευρεία χρήση το 13ο αιώνα 126 . Γύρω στα πρόσωπα τών
γυναικών το μαφόρι ορίζει κλειστή, λευκή σχηματική γραμμή και πιο μέσα
μελανή, πλατύτερη. 'Αρκετές συνθέσεις —Μετάδοση, 'Ανάληψη, Μυροφό
ρες, Γενέσιο— χαρακτηρίζει Ισοκεφαλία.
Ό τύπος του Χριστού, όπως παρουσιάζεται στον "Αγιο Νικόλαο —Νι
πτήρας, Δείπνος, Μυροφόρες — μέ τό στενόμακρο πρόσωπο, τή μακρή γρυ
πή μύτη, τους θυσάνους, στους οποίους απολήγει κάτω τό γένι, αποτελεί
πιό πέρα επεξεργασία τής μορφής του τής ζωγραφισμένης στο Μανδήλιο
τής Νερεντίτσα127. Είναι αρκετά κοντά στα γνωρίσματα τού Σωτήρα, δπως
αποδόθηκαν τό 1221 στο σπηλαιώδη ναό Μυργιάλι τού Ταϋγέτου, άλλα δεν
απέχει πολύ και άπό τον τρόπο πού εικονίζεται στο δεύτερο στρώμα τών
τοιχογραφιών τοϋ Παλιομονάστηρου Βρονταμα και μάλιστα στή Βαϊοφόρο. Τις κεραίες τοϋ σταυρού πού εγγράφεται στο φωτοστέφανο του στολί
ζουν μικροί σταυροί και ήμίσταυροι. Ό "Αγιος Πέτρος τού Μυστικού Δεί
πνου (Πίν. 12α) μοιάζει αρκετά μέ τον "Αγιο Νικόλαο στον "Αγιο Δημήτριο
Κροκεών (1286). Ή μορφή δμως τών Κροκεών είναι στεγνότερη και διαφο
ρετικό τό πλάσιμό της. 'Αντίθετα ό 'Απόστολος Πέτρος είναι πιό σχηματι121. Βλ. φωτογραφία στα ΠΑΕ 1975 Α, Έρευναι είς τήν Μάνην, πίν. 76β.
122. V. L a ζ a r e ν, 6.ά. είκ. 445 καΐ μάλιστα 448 (β' μισό τοϋ 13ου αϊ.). Βλ. καί Γ.
κα'ι Μ. Σ ω τ η ρ ί ο υ ΕΙκόνες τής Μονής Σινά, τόμ. Β', Κείμενον, 'Αθήναι 1958, ε\ά. 174.
123. Χριστός Μεσοπεντήκοστου, "Αγγελος Λίθου, 'Απόστολοι Πεντηκοστής.
124. Δ ρ α ν δ ά κ η ς , Μάνη, πίν. 38α, 39.
125. Ό ί δ ι ο ς , 6.ά. πίν. 76α.
126. Βλ. τ ò ν ί δ ι ο, ΠΑΕ 1975 Α, σ. 191, "Ερευναι είς τήν Μάνην καί Ν τ. Μ ο υ ρ ί κ η, ΔΧΑΕ, 6.ά. σ. 104.
127. S u z y D u f r e n n e , Les programmes iconographiques des coupoles dans les
églises du monde byzantin et postbyzantin, L'information d'Histoire de l'Art 10 (1965), είκ.
8. Kai μέ τό πρόσωπο του Χρίστου σέ άλλες τοιχογραφίες θά μποροϋσε να παραβληθεί,
όπως στή Σταύρωση τής Στουντένιτσα καί τής Ζίτσα, D. Τ. R i c e , Byzantine Painting:
The Last Phase, London (1968), είκ. 49, 55.
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κός. Σύγκριση τοδ 'Απόστολου Θωμά τής Πεντηκοστής (Πίν. 17) μέ αγένειο
'Απόστολο τής 'Αναλήψεως στην εκκλησία τοΰ 'Αρχάγγελου Μιχαήλ τοδ
χωριοδ Πολεμίτας Μάνης (1278) δείχνει αρκετή διαφορά. Ό "Αγιος τοΟ Πολεμίτα αποδίδεται μέ αρκετή πλαστικότητα (Πίν. 18 β).
Τα κτήρια των συνθέσεων του 'Αγίου Νικολάου, εντελώς επίπεδα, τοπο
θετούνται παράλληλα προς τον οριζόντιο άξονα των. Δέ βοηθούν καθόλου
στή δημιουργία έντυπώσεως βάθους και τρίτης διαστάσεως. Περίεργα είναι
τά τρίγωνα, πού όρθια αραδιάζονται στις στέγες των οικοδομημάτων, επίμο
νη κατά παιδική αφαίρεση δήλωση άετωματικής στέγης. Το ίδιο ακριβώς
παρατηρείται στή σκηνή τών Είσοδίων τοϋ αρχαιότερου στρώματος τών τοι
χογραφιών τοϋ Παλιομονάστηρου Βρονταμά. Οί τοίχοι τών κτηρίων έχουν
128
πλούσιο ζωγραφικό διάκοσμο . Ό τρόπος τής δηλώσεως τών φώτων στίς
κορυφές τών βουνών (Πίν. 11α, 13α) είναι αρχαϊκός.
'Από τά χρώματα τών φορεμάτων εντυπωσιάζει τό κυανό κοβαλτίου. Στο
γραπτό διάκοσμο τοϋ ναοΰ παρατηρούνται συνδυασμοί και ανοικτών και
σκούρων, κορεσμένων χρωμάτων. Συνηθισμένο είναι τό χρώμα τρυγιάς.
Θέματα διακοσμητικών ταινιών πολύ χρησιμοποιημένα στον Ά γ ι ο Νικό
λαο, δπως τό πριονωτό καί οί ακτινωτοί σταυροί ανάμεσα σέ δυο σειρές ήμισταύρων, είναι συνηθισμένα τό 13ο αιώνα. Κι ενα άλλο συνιστάμενο άπό
είδος μαιάνδρου μέ ρόδακες ανάμεσα του (Πίν. 19α) είναι γνωστό άπό τήν
εκκλησία τών 'Αγίων Θεοδώρων τής Τρύπης 1 2 9 (τέλους τοΰ 13ου at.). 'Αξιο
πρόσεκτα τά οδοντωτά πλαίσια διακοσμητικών ταινιών (Πίν. 19α), δείγμα
κι αυτό τής μεγάλης διακοσμητικής διαθέσεως, πού χαρακτηρίζει τό λαϊκό
υφός τών τοιχογραφιών τής εκκλησίας. Καί τά στολίδια τοϋ μανδύα στρα
τιωτικού 'Αγίου (Πίν. 19β) είναι περισσότερα παρά στο όμοια ξομπλια
σμένο αυτοκρατορικό ένδυμα 'Αγγέλου τής 'Αγίας Τριάδος στο Κρανίδι 130 .
Τά κενά πού αφήνουν στον "Αγιο Νικόλαο τά εγκόλπια 'Αγίων ανάμεσα
τους γεμίζουν άπό τρεις συνδεόμενες πάνω καί κάτω κατακόρυφες στενές
ταινίες (Πίν. 11α), άπό τις όποιες ξεκινούν έλισσόμενοι μικροί κλάδοι.
Στή Χρυσαφίτισσα (1292) τά κατακόρυφα στοιχεία είναι δυό, όξύληκτα,
128. Το ίδιο παρατηρείται καί στή σκηνή τών Είσοδίων τοϋ άρχικοδ στρώματος τοΟ
Παλιομονάστηρου Βρονταμά, άλλα καί άλλοδ, δπως στή Φορβιώτισσα 'Ασίνου (Α. Η. S.
M e g a w - A n d r e a s S t y l i a n o u , Zypern, Unesco (1963), πίν. VIII), στο Elmali,
Çarikli καί Karanlik Kilise, M a r c e l R e s t i e , Byzantine Wallpainting in Asia Minor'
II, είκ. 177, 206, 233, 235. Οί κατάκοσμες δψεις τών κτηρίων στίς Καππαδοκικές τοιχογρα
φίες θυμίζουν κάπως τα μεταγενέστερα graffiti στο Πυργί τής Χίου (C h. Β ο u r a s,
Chios, Athens 1974, είκ. σ. 48).
129. Ν. Β. Δ ρ α ν δ ά κ η ς, Ό ναός τών 'Αγίων Θεοδώρων τής Λακωνικής Τρύπης
ΕΕΒΣ 25 (1955), είκ. 27ε.
130. S o p h i a K a l o p i s s i - V e r t i , Die Kirche der Hagia Triada bei Kranidi in
der Argolis (1244), München 1975, σχέδ. 30A10 καί πίν. 22.
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όπως τα κουφικά. Προς τά πάνω δένονται σέ κόμπο κι υστέρα παίρνουν
οριζόντια κατεύθυνση και πάλι όξύληκτα σχηματίζουν γωνία. Και οί κλά
δοι έδώ είναι κομψότεροι κι έχουν χάρη παρά τήν καλλιγραφία τους131.
'Αντίθετα στον "Αγιο Νικόλαο τό απλούστερο καί σχηματικότερο κόσμη
μα χαρακτηρίζει τραχύτητα.
Πιο πάνω έγιναν συγκρίσεις των τοιχογραφιών τοΟ 'Αγίου Νικολάου
μέ έργα καί τοϋ δεύτερου μισοΟ τής 13ης εκατονταετίας καί διαπιστώθηκαν
ομοιότητες. Μάλλον μέσα σ' αυτό τό διάστημα πρέπει να ενταχθεί παρά τους
αρχαϊσμούς του αυτός ό λαϊκότροπος καί ιδιότυπος διάκοσμος τοϋ ναοο
τής 'Επιδαύρου Λιμηρ&ς. Τό κάποτε παιγνιώδες ΰφος του μαρτυρούν Ε
βραίοι προ πάντων τοϋ Μεσοπεντήκοστου, πού θυμίζουν γελοιογραφίες
(Πίν. 13β, 20). Οί συνθέσεις είναι επίπεδες, οί μορφές δισδιάστατες, ή σχη
ματική πτυχολογία των διακοσμητική. Μορφές καί συνθέσεις έχουν μνη
μειακό χαρακτήρα. Ό επαρχιώτης μαΐστορας τοδ συνεργείου πού τις ζω
γράφισε, ντόπιος δπως είναι τό πιθανότερο, απομονωμένος στην απόμακρη
αυτή περιοχή τής Λακωνίας, δέν ήταν σέ θέση να παρακολουθεί τήν ανα
γεννητική καλλιτεχνική κίνηση τοϋ καιροϋ του. Είχε όμως τήν ικανό
τητα να επεξεργάζεται τους ύστεροκομνήνειους τύπους καί να μας χαρίσει
έργο, αν δχι αψεγάδιαστο, όμως δικό του. "Αν είναι απαραίτητο να δώσει
κανείς στό μαΐστορα δνομα χαρακτηριστικό τής δουλιας του, μπορεί νά
τον αποκαλέσει ζωγράφο τής έλικόμορφης πτυχώσεως.
Ν. Β.

ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
"Οπως στον "Αγιο Νικόλαο τό Μεσοπεντήκοστο ζωγραφίζεται μέ τα Χριστό δωδεκά
χρονο, τό ίδιο καί στον "Αγιο Σώζοντα τοΟ Γερακιοο. ΈκεΙ όμως οί 'Εβραίοι είναι περισ
σότεροι καί τα πρόσωπα των έχουν πλαστικότητα ( Α ί μ ι λ ί α Γ κ ι α ο ύ ρ η , Γεράκι,
"Αγιος Σώζων, AAA Χ (1977) είκ. 1 στή σ. 84). Τό Μεσοπεντήκοστο στον "Αγιο Σώζοντα
(γύρω στά μέσα τοϋ Που αί.) εικονίζεται στο Ν. τοίχο τοϋ ίεροΟ.
Ν.Β.Δ.

131. V. D j u r i é , La peinture murale byzantine, XII et XIII siècle. XVe Congrès
International d'Études Byzantines, Rapports et Co-rapports, III, Art et Archéologie,
Athènes 1976, πίν. XVII είκ. 32.

RÉSUMÉ
LES F R E S Q U E S DE L'ÉGLISE SAINT - NICOLAS
A SAINT - NICOLAS (MONEMVASIE)
(PL. 7-18)

Dans le village de Saint - Nicolas près de Monemvasie (Péloponnèse), l'église, qui porte le même nom, appartient au type dit «de la croix
inscrite» à deux colonnes, avec coupole et double narthex. L'exonarthex
est couvert de trois calottes. La nef est encore ornée de fresques qui appartiennent à trois périodes différentes. De la couche la plus ancienne,
seule est conservée l'image d'un évêque, sur le mur Sud du Diaconicon;
les fresques les plus récentes ne sont plus représentées que par le Pantocrator sur la calotte centrale de l'exonarthex. Ce sont les fresques de la
période intermédiaire —les plus nombreuses— qui font l'objet de cette étude.
Dans la partie inférieure des murs ont été peints des saints en pied
—plus d'une cinquantaine— dont les évêques de Crète Titos, André
et Myron, Pierre l'évêque d'Argos, Syméon le patriarche de Jérusalem,
le pape Léon et le martyr Nicétas, très aimé dans la province voisine du
Magne. Plus haut, on peut voir des scènes du Dodécaorton; dans l'abside la Vierge à l'Enfant trônant et, au-dessous, saint Nicolas en buste
et des hiérarques sur deux registres superposés ; dans la coupole le Christ
Pantocrator. Le cycle de la Passion s'est enrichi des représentations du
Lavement des Pieds, de la Cène et de la Trahison de Judas ; le cycle de
la Résurrection des scènes des Saintes Femmes au Tombeau, de l'Apparition du Christ aux Saintes Femmes et de l'Incrédulité de Thomas.
L'Ancien des Jours orne l'abside du diaconicon, comme à Kato Panaghia de Arta et à Saint - Nicolas de Rhodia. Dans l'abside de la prothèse: la Sainte brique (kéramion) au-dessous de la Sainte Face qui est
représentée accrochée.
Dans la Fuite en Egypte, la Vierge porte, au-dessus du maphorion,
une écharpe ornée de pierres précieuses. Dans la Résurrection de Lazare,
Lazare se présente —au-dessus du suaire— avec une sorte de tunique
courte, toute décorée, qu'on pense qu'elle est la tunique des nouveaux
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convertis. Les Rameaux nous montrent deux enfants en train d'enlever
des épines de leurs pieds, le premier seul, l'autre avec l'aide d'un troisième enfant. Ces deux derniers personnages se retrouvent tout à fait
semblables dans une autre église de Laconie, Saint-Démétrius Krokéon
(1286). Dans la Cène, Judas attrappe le poisson de façon très réaliste,
comme dans l'église de Laconie que nous venons de mentionner. La
Descente aux Limbes nous montre Caïn à côté d'Abel. On retrouve cette particularité iconographique dans l'église des Saints-Anargyres à Kipoula (Magne). La Mi-Pentecôte est représentée par la scène du Christ
juene parmi les Docteurs.
Les longues moustaches de Satan représenté en vieillard rappellent
celles d'un Hébreu dans la représentation de Jésus parmi les Docteurs,
qui se trouve dans l'église de Chrysaphitissa (1292). L'ange de la scène
des Saintes Femmes au tombeau ressemble beaucoup par la pose, les
gestes, l'arrangement des ailes et des pieds, à celui de l'Apparition aux
Saintes Femmes du Psautier de Mélisende. Le Soudarion est en spirale, comme dans les fresques de Carikli Kilisse (2e moite du X I I e s.)
et de Karanlik Kilisse (1200- 1210). La mandorle de l'Ascension est
semée d'étoiles comme à Saint-Marc de Venise (vers 1200), à Hagitria
dans le Magne et aux Saints-Anargyres de Kipoula (Magne). Dans
la Pentecôte, les peuples, les races et les langues sont représentés dans
des cadres rectangulaires au-dessous de chaque demi-choeur. La Dormition —d'où l'épisode de Jéphonias ne semble pas manquer— nous
montre l'une des pleureuses se tirant les cheveux. Dans la Nativité de
la Vierge, seul le haut du corps des domestiques est représenté, derrière un mur, détail très répandu au X I I I e siècle.
L'étude iconographique prouve que les fresques de Saint - Nicolas
perpétuent la tradition tardocomnène. Le fait que chacune des scènes
comporte davantage de personnages aussi bien que quelques détails
iconographiques nous amènent à attribuer ces peintures au X I I I e s.
L'étude du style permettra de les dater d'une façon plus précise. Les
visages sont plats. Dans les représentations c'est le trait qui domine.
Même les taches éclairées sont esquissées par des lignes. Les peintures
rappellent celles de Saint-Pierre de Kalyvia Kouvara en Attique. O n
retrouve également le même modelé, mais avec des ombres plus faibles, dans les personnages de Saint - Georges de Kouneni Kissamou en
Crète (1284) et de Sclavopoula Sélinou (1291). Les oreilles stylisées
donnent l'impression d'être des ornements. On remarquera que les oreilles comme les lèvres (avec les coins relevés) des visages juvéniles sont
peintes de la même façon, tout à fait typique, dans toutes les peintures
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de la même couche. Les nez aquilins conservent leur trait comnénien.
Les yeux ont souvent de grandes pupilles rondes comme quelques-uns
des personnages de l'église des Saints-Apôtres de Pec et d'Hagitria
dans le Magne. L'un des sourcils est levé, les visages sont ovales et les
cous hauts. Les cheveux sont tout à fait plats. Quelques-unes des figures sont sveltes, fines et aérées, leurs mouvements calmes. D'autres
sont trapues surmontées d'une grosse tête. Les corps sont parfois oblongs,
décharnés, tandis qu'ailleurs on a essayé de rendre le volume sous la
draperie en passant doucement de l'ombre à la lumière. Dans les corps
les proportions des membres ne sont pas toujours justes. Les personnages assis ne sont pas une réussite. Souvent les mains sont disproportionnées, petites et manquent de plasticité. Sur la partie supérieure des
cuisses les plis sont schématiques et se terminent en spirale, comme sur
les émaux de Pala d'oro ( X I I e s.) ; ce détail se retrouve également à
cinq reprises sur la mosaïque de la prière dans le jardin de Gethsémani
à Saint-Marc. Les surfaces largement éclairées sont associées à de petites lignes dures, rayonnantes, qui ressemblent à des traits de plume
en or. Les plis sur la bordure des vêtements des anges volant, dans
la représentation de l'Ascension, sont moins schématisés que ceux des
anges de l'Ascension de Chryssaphitissa (1292). La tunique du Christ,
dans la scène de la Mi-Pentecôte, présente plusieurs traits de plume en
or, élément typique du X I I I e s. Le type du Christ—visage ovale, long
nez aquilin, barbe en forme de houppe— est une évolution du Christ
du Mandylion de Néréditsa et des fresques de la deuxième couche à
Paliomonastiro de Vrondama (1201). Les constructions sont plates et
n'aident pas à créer une impression de profondeur. De toutes les couleurs des vêtements, c'est le bleu de cobalt qui frappe le plus. Couleurs claires et couleurs sombres sont combinées dans le décor peint de
la nef. Les motifs des bandes décoratives que l'on retrouve souvent à
Saint-Nicolas sont des ornements très répandus au X I I I e s. Les particularités iconographiques aussi bien que le style permettent de classer les fresques de Saint-Nicolas parmi les peintures murales de la 2e
moitié du X I I I e s. Le peintre provincial et son atelier a travaillé aux
types post-comnéniens et créé quelque chose de personnel. S'il faut lui
donner un nom qui définisse son art, on pourra l'appeler le «peintre des
plis en spirale».
N. B.
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